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Előszó
Jelen dolgozat a Vértes-hegységben és környékén található késő középkori
várak: Vitány, Gesztes, Tata és Gerencsér történetét ismerteti az erősségek építésétől,
illetve az Árpád-kori előzményektől kezdve a középkor végéig. Bár az építmények
eleve egyazon szűkebb régió területén fekszenek, de együttes vizsgálatukat indokolttá
teszi az is, hogy történetük mind a 14. században, mind a 15. században hosszú időre
összekapcsolódott. Az együttes feldolgozás révén a mikrorégióra is értékelhető adatokat
kaphatunk, ráadásul a kutatás a középkori váruradalmak és várszervezetek megértéséhez
is jó adalékokkal szolgálhat.
Érdeklődésem még gyermekkoromban kezdődött a téma iránt, és ennek
elmélyülésében egyetemi tanulmányaim alatt komoly szerepet játszott Kubinyi András
tanár úr, aki problémafelvetéseivel egy teljesen más megközelítésben tüntette fel a
sokszor száraznak tűnő adatokat. A másik meghatározó élmény Szabó Péter óráján ért,
ahol

a

középkori

erdő

és

erdőgazdálkodás

mellett

röviden

szó

esett

az

erdőispánságokról is. Nehezen értettem, hogy a megismert általános folyamatok a
Vértesben miért nem mentek végbe. Ekkor kezdtem hozzá ahhoz, hogy minden a
Vértesre vonatkozó adatot összegyűjtsek, hátha sikerül az erdőség múltját jobban
feltárnom. Történelem szakos szakdolgozatomat így Gesztes, Vitány és Gerencsér várak
birtoklástörténetéből írtam. Mivel úgy láttam, hogy bőven maradt még megválaszolatlan
kérdés, e kérdéskört — már a tatai Kuny Domokos Múzeum munkatársaként —
továbbkutattam. Ennek eredménye ez a munka.
A dolgozat természetesen nem vállalkozhat Komárom megye összes várának
bemutatására. Nem esik szó a térség „történelem előtti” várairól, mivel ezek
szisztematikus gyűjtése, felmérése még nem zajlott le, bár nem teljes körű kutatások
folytak a témában.1 A középkori Komárom megye szempontjából a vértesi erősségek
határterületnek számítottak, hiszen gyakran Fejér megyéhez sorolták ezeket, másrészt
Komárom térsége ritkábban illeszkedett azokba a folyamatokba, amelyeket a vértesi
erősségek feldolgozása során megfigyelhettem. Lényegében kimaradt az ugyancsak
Fejér megyében fekvő Csókakő vára is, mivel kedvezőbb forrásadottságai miatt akár
önmagában egy másik doktori disszertáció témáját képezné. Története viszont több
ponton érintkezik a vizsgált várakéval, így érintőlegesen e várral is foglalkoznom
1

Pl.: KDM RA 186-87.
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kellett. Értekezésem mégis alapvetően négy vár történetéről szól, de az is szinte
kizárólag az írott források alapján: érdemben nem ismertetem egyik régészeti kutatását
sem. Egyrészt mivel az ásatások eredményei nem terjedtek ki minden területre, így
egymással nem összevethetők, másrészt mivel némelyik várnak csupán az elmúlt egykét évben kezdődött meg a szisztematikus feltárása.
Ami viszont az írott források összegyűjtését illeti, abban a teljességre
törekedtem, hogy minél részletesebb és adatgazdagabb képet tudjak rajzolni. Ezek az
irásos források majdnem kizárólag jogbiztosító iratok azaz oklevelek tartalmi részletei,
így a munka sokszor egy kirakós játékra emlékeztetett: a sok-sok elkülönülő, egymással
össze nem függő adatból kellett a lehetőségek szerint egységes képet formálnom. Ez
azonban számos ponton nehézségekbe ütközött, hiszen a várakra vonatkozó okleveles
emlékek nem egy helyen maradtak meg, és nagyobbrészt kiadatlanok. A térségben
egyházi nagybirtokok sincsenek, amelyek iratanyagából következtethetni lehetne a
vértesi uradalmak történetére. Szerencsére azonban az adatgyűjtést nagyban
megkönnyítette a középkori magyarországi okleveles anyag online hozzáférhetősége,2
így számos szempontot lehetett érvényesíteni az adatbázisokban történő keresésen.
Elsőként a területre vonatkozó tartalmi utalásokat gyűjtöttem fel. Ez azonban nem
bizonyult elegendőnek, így végig kellett tekinteni a birtokosok nevében kiadott
okleveleket is. A problémásabb esetekben törekedtem egyes évkörök minél részletesebb
megismerésére, ahol az őrzési helyre vagy egyes szűkebb időszakaszokra fókuszálva
gyűjtöttem. A még így is adathiányos periódusok esetében szúrópróbaszerűen egyes
káptalanok anyagára koncentrálva törekedtem további információk kiszűrésére. Az
eredmény éppen ezért nem egyenletes, hiszen ahol több adat állt rendelkezésemre, ott
részletesebben tudtam a folyamatokat bemutatni. Ráadásul minden igyekezetem
ellenére egyes adatmorzsák elkerülhették figyelmemet, így néhány további, ma még
ismeretlen adat felbukkanásával még számolhatunk. A gyűjtött okleveles anyag
segítségével azonban így is számos kérdés tisztázása vagy részletesebb ismertetése vált
lehetségessé. Nemcsak a birtokosok személyét lehet azonosítani, hanem a várak
jelentőségét, szerepét is részletesebben lehet bemutatni, mind szűkebb környezetükben,
mind országos viszonylatban.

2

DL–DF, illetve egy nemzetközi együttműködés keretében az ICARUS – International Centre for
Archival Research koordinálásával létrehozott közös adatbázisban: MONASTERIUM.
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Értekezésem hat fejezetből áll. A bevezetésben az eddigi kutatásokat és a várak
földrajzi környezetét bemutatva a vértesi erdőispánságra vonatkozó adatokat tekintem át
azzal a céllal, hogy megrajzoljam azt a kiinduló állapotot, amelyből a régió négy
várának története megkezdődik. A második, birtoklástörténeti fejezetben a középkori
magyarországi királyi hatalom és nagybirtokos arisztokrácia, a honorrendszer és a
váruradalmak problematikájának fényében tekintem át a várak történetét a 13. századtól
egészen 1526-ig. A harmadik, társadalomtörténeti fejezetben a 15–16. századi ismert
várnagyok életpályáját és működését ismertetem. Ugyanis a birtokos vagy éppen a
király által kinevezett várnagy személyén keresztül jól lehet érzékeltetni magának a
várnak a jelentőségét és funkcióját is. Ezután két fejezetben szólok a várak és
uradalmaik hatalmi viszonyairól és gazdasági erejéről: egyrészt a királyi és
magánföldesúri tartózkodások, másrészt a váruradalmak szervezetének feltárható
részleteiről. E fejezetek is alapvetően arra jók, hogy a várbirtokos reprezentációján, a
vár esetleges rezidencia voltán, illetve az uradalmak kiterjedésének és szervezetének
változásán keresztül tovább finomítsuk a várak jelentőségéről

vagy éppen

jelentéktelenségéről alkotott képünket. A hatodik, záró fejezetben ennek szem előtt
tartásával összegzem vizsgálódásom tanulságait. A dolgozatot szövegét térképekkel,
genealógiai táblákkal, diagramokkal és táblázatokkal igyekeztem még érthetőbbé tenni,
amelyek a függelékben kaptak helyet.
Az előszó része a köszönetnyilvánítás is. Sokaknak tartozom köszönettel, akik
a kutatás és a disszertáció megírása során segítségemre voltak. Hálásan köszönöm
Draskóczy Istvánnak, hogy vállalta dolgozatom témavezetését, és hogy a doktori képzés
során hasznos tanácsaival és állandó figyelmével elősegítette annak elkészültét.
Hasonlóan sokat köszönhetek Lakatos Bálintnak, Mikó Gábornak és Péterfi Bencének,
akik kéziratomat figyelmesen átolvasták, hibáit kijavították, valamint a témába vágó
adataikkal önzetlenül kiegészítették. Kézirataikkal voltak továbbá segítségemre Dreska
Gábor és Horváth Richárd, hasznos ötletekkel és javaslatokkal C. Tóth Norbert és
Neumann Tibor, térképek megrajzolásával Kristóf Ádám. Köszönet illeti múzeumi
munkatársaimat, hogy az értekezés elkészültéhez szükséges idő alatt munkájukkal
segítettek, és nem utolsó sorban a családomat, támogatásukért és a türelmükért.
Tatabánya, 2015. március
Schmidtmayer Richárd
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1. Bevezetés
1.1. Kutatástörténet
A hazai várkutatás az 1970-es években indult meg, amelyet Fügedi Erik és
Engel Pál munkássága fémjelez. E két kutató volt az, akik végérvényesen leszámoltak a
romantikus, historizáló várképpel, és a régészeti kutatások, vagyis a várak
építéstörténeti adatai mellett, már a birtokosok és várnagyok kutatására is nagy
hangsúlyt fektettek. Egyúttal világossá téve, hogy a vár volt a hatalom alapja.3 Kubinyi
András számos gondolatébresztő tanulmányában segített megértetni a várak fontosságát,
a középkori társadalomban betöltött szerepét.4 A várakkal kapcsolatos legutóbbi, teljes
körű kutatási összefoglalást és lehetőségeket bemutató tanulmány Horváth Richárd
tollából született.5
A vértesi várakkal összefoglalóan, tudományos igénnyel elsőként Rómer Flóris
bencés szerzetes, a hazai régészet egyik elindítója foglalkozott az 1860-as években, és
nagyobb részt építészeti emlékek rögzítésére koncentrált,6 a romok értelmezése azonban
nem minden esetben volt problémamentes.7 A kutatást Nácz József, a közeli
Vértessomló plébánosa folytatta tovább. A Komárom Vármegyei és Városi Muzeumegyesület tagjaként, a múlt századfordulón összefoglalta a vértesi várak akkor ismert
történetét.8 Szintén ő volt az, aki felhívta a szélesebb közvélemény figyelmét arra, hogy
Zsigmond király egy időre Hohenzollern Frigyesnek adományozta a vértesi várakat. 9
Munkásságát követően alapvetően az ő adatait idézve jelentek meg helytörténeti
összefoglalók. A 20. század közepén G. Sándor Mária a foglalta össze az addigi
kutatások eredményeit, azonban az ő munkájának a fő erénye, inkább romok leírásában
található. Nem utolsósorban ő már az erősségek pontosabb kormeghatározáshoz
szükségesnek látta az ásatások megkezdését.10 Bár azóta is több népszerűsítő munka
született, azok többségében még mindig Nácz József évszázados kutatási adatait
használják fel.

A teljesség igénye nélkül: FÜGEDI 1977, FÜGEDI 1986, ENGEL 1977, ENGEL 1996, ENGEL 2003a,
2003b.
4
Pl.: KUBINYI 1973, KUBINYI 1989, KUBINYI 1992.
5
HORVÁTH 2009.
6
RÓMER JK VIII. 50–52, 111–113.
7
Gerencsér romjait kolostornak vélte: RÓMER 1876, 15.
8
NÁCZ 1899, 118–203.
9
NÁCZ 1900, 13–20.
10
G. SÁNDOR 1968.
3

9

Az egyes erősségeket külön is feldolgozták. A Tatára vonatkozó munkák közül
a mai napig meghatározó Wenzel Gusztáv közleménye, ahol széles alapokon nyugvó
forrásfeldolgozással írta meg a tatai vár – alapvetően Zsigmond-kori – történetét.11 A
munka alaposságát jól mutatja, hogy egészen a közelmúltig, az okleveles adatokat
Wenzel nyomán közölték. Az ő kutatásaira támaszkodott Rohrbacher Miklós, amikor
Tata középkorát mutatta be, aki először tett kísérletet az összes elérhető középkorra
vonatkozó adat összegyűjtésére, melyben Wenzel munkája mellett többek között
regékre is támaszkodott. Műve igen népszerűvé vált, és a helytörténeti kutatásokat
jelentősen befolyásolta.12 Kortársa Mohl Adolf tatai plébános alapvetően az egyházi
emlékekre vonatkozó adatokat gyűjtötte össze, de így is kiegészítette munkája a kutatás
addig elért eredményeit.13
Újabb előrelépést Szatmári Sarolta munkáiban találhatunk, melyek fő erénye,
hogy a kor kutatásaihoz igazodva próbálta Tatát a középkori Magyarországon
elhelyezni. Ráadásul a szerző kisebb ásatásokat folytathatott a város területén, így a vár
feltárásának eredményei mellett ezeket is a szélesebb közönség elé tárhatta.14 Néhány
éve egy fontos részkérdést oldott meg Neumann Tibor, akinek sikerült tisztáznia Corvin
János tatai birtoklását és a vár II. Ulászló kezére történő kerülését.15
Gesztes várára vonatkozó szakirodalmat, kutatási eredményeket legutóbb Feld
István foglalta össze.16 Azóta Kovács Bianka dolgozatában kerültek az újabb – főként
törökkori, régészeti – eredmények feldolgozásra.17
A történetírás számára Vitány várának meghatározása sokszor nehézséget
jelentett. A helyzet annyiban változott, hogy az elmúlt években az erősség a
műemlékvédelem fókuszába került, számos munka született a vár műemléki leírásáról.
Ezek közül legutóbb László János tanulmánya próbálta teljes körűen felgyűjteni a várra
vonatkozó szakirodalmat és az elérhető forrásokat.18
Gerencsér várával önállóan csak a jelen sorok írója foglalkozott. Munkámban a
vár történetét az írott forrásokra alapozva sikerült Nácz József tévedéseit is cáfolnom a

11

WENZEL 1879.
ROHRBACHER 1888, 12–96.
13
MOHL 1909, 9–39.
14
SZATMÁRI-BÍRÓ 1977, 37–49., B. SZATMÁRI 1979, 137–138, 149–155., SZATMÁRI 1990, 56–
57., SZATMÁRI 2004, 33–48.
15
NEUMANN 2010a, 66–69.
16
FELD 2005.
17
KOVÁCS 2014.
18
LÁSZLÓ 2013, 95–102.
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vár keletkezési idejéről. Nácz József feltételezése szerint ugyanis a várat az Árpád-kori
forrásokban Udvarhely néven említették, így a Vértes legkorábbi vára lenne. Az
érvrendszer alapja Csák nembeli Miklós 1231-ben keletkezett végrendelete, melynek a
vonatkozó része szerint a Szent Kereszt-egyházhoz tartozó (vagy amelletti) prédiumot,
ahol ház épült, ennek földjét valamennyi – jelenlegi vagy további – fiai közösen
birtokolják, mivel a hely, amelyet közönségesen Udvarhelynek mondanak, különleges;
az azon a területen lévő épületeket és tartozékait, ahogy Magyarországon szokás, a
legfiatalabb kapja meg.”19 1237-ben Miklós ispán megismételte végrendeletét, amelyben
a Szent Kereszt-egyházhoz tartozó földet ismét három fiára hagyta, míg az ott álló
épületet csak a legkisebbre.20 1278-ban ismét említik a vértesi Szent Kereszt monostora
melletti helyet. Ekkor az Csák nembeli Lőrinc birtokában volt. Az oklevél több
információt is tartalmaz az épületről, eszerint egy tető alatt három házból, azaz szobából
állt.21 Ezeket az Árpád-kori említéseit összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az épület a
Vértesben álló Szent Kereszt monostor, vagyis Vértesszentkereszt mellett állt. A
monostortól való távolságra azonban nem maradt adatunk, ahogy az épület felépítésére
sem. A 14. század folyamán a Csák nemzetség birtokolta tovább Vértesszentkeresztet és
környékét. 1397-ben Udvarhelyen a Csák nemzetség tagja, a Jungernek mondott Pál
volt birtokos.22 A következő esztendőben Junger Pált, Kwkemen nevű birtokáról
nevezték meg.23 Erről a Kwkemen nevű birtokról nem sokat tudunk, de a 15. század
elején bizonyosan népes, vagyis jobbágyok lakta birtok volt.24 A két birtok közötti
összefüggést egy 1433-ban keletkezett oklevél mutatja meg. Itt ugyanis egyértelműen
leírták, hogy a Fejér megyei Kwkemen birtok másik neve Udvarhely volt.25 Kwkemen
birtokot és a körülötte levő Csák birtokokat vagy birtokrészeket, a Fejér megyei

„primum predium ad Sanctam Crucem, vbi domum edificauerat; cuius terra communis erit omnibus
filiis meis, quos nunc habeo, vel habebo: quia locus est specialis, quod vulgo dicitur Wduorhel; sed
edificia vel cetera necessaria, que super ea sunt, ut mos est in Hungaria, iunior habebit.” FEJÉR III/2,
229.
20
DL 61136.
21
„Preterea tres domus sub vno tecto, in Wertus apud monasterium Sancte Crucis existentes, cum fundo
suo cesserunt Comiti Laurentio” FEJÉR VII/3, 82–83.
22
Vduarhel-i Jungher (dictus) Pált. ZSO I, 515. (4667. sz.)
23
Verteskereztur-i János fia Jungher (dictus) Pál ugyanabban az oklevélben Kwkemen-i Jungher dictus
Pál előnévvel is szerepel. ZSO I, 581. (5282. sz.)
24
„possessio Kendertho et Kwkemen populosas” SOPRON VM I, 593.
25
„Quasdam possessiones Kenderto, alio nomine Cheztreg, Kewkwmwn, alio nomine Udwarhel,
Chaplar, Celum, Bokod vocatas, necnon porciones possessionariam in possessione Keresthwr in
comitatu Albensi habitas” DL 43964.
19
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Kendertót, Bokodot, Csaplárt és Célumföldjét Zsigmond király elcserélte a Csák
nemzetséggel bizonyos Vas és Sopron megyei helységekért 1409-ben.26
A 14–15. század fordulójáról fennmaradt oklevelek alapján a következő kép
rajzolódik ki: Vérteskeresztúrt – ahogy ekkoriban Vértesszentkeresztet nevezték –
birtokló Csák nembeli János fia volt Udvarhely, vagyis Kwkemen birtokosa.
Amennyiben tehát elfogadjuk, hogy Kwkemen helyes olvasata Kőkémény,
akkor egy kőből épített toronyról lehet szó, amely akár három szintes is lehetett, ahogy
azt Nácz József vélte az említett oklevél alapján. Ez a torony azonban egyértelműen
Udvarhely birtokon állt, a nemzetségi monostor közelében. Nem tartjuk valószínűnek,
hogy a Csákok az udvarhelyüktől távol építették volna fel monostorukat. Az oklevelek
alapján sajnos az Árpád-kori épület helyzetét nem lehet meghatározni,27 de Gerencsérrel
való azonosítását kizárhatjuk, ráadásul az időrendi problémák miatt sem lehetett az
Udvarhelyen emelt épület azonos a Gerencséren emelt erődítménnyel.
1.2. Földrajzi környezet
A négy bemutatásra kerülő vár szorosan kapcsolódik a Vértes hegységhez,
amelyet ma a földrajztudománynak köszönhetően jól el tudunk különíteni a Gerecse
hegyvonulatától. A Vértes mintegy 30 km hosszú, 10-15 km széles délnyugat északkelet
irányú hegy, legmagasabb pontja 487 magas. Tőle nyugatra és keletre lapályos területek
veszik körül, így a hegy tömbje markánsan kiemelkedik környezetéből. A Bakonytól a
Móri árok, míg a Gerecsétől egy kevésbé egyértelmű, ma galla-szári horpadásnak
nevezett vonal választja el.
A földrajzi adottságok miatt a kelet-nyugati útvonalak a Vértesnél megtörtek, a
főbb útvonalak Bánhida és Szár közötti völgyben haladtak az ország közepe felé, illetve
a Móri árokban Székesfehérvár irányában, vezetett azonban egy út a Vértes hegyen
keresztül is, nagyjából a mai Környe—Gánt–Zámoly útvonalon keresztül.
A Vértes nyugati oldalán a Pusztavám környékén eredő Által-ér völgye a határ,
amelynek a vize a Dunába a Gerecsét elkerülve folyik. A középkorban a Vértes határa
nem volt ennyire egyértelmű, szinte biztos, hogy további északi hegyvonulatokat

26

SOPRON VM I, 593–594.
Analógiák alapján a monostor közvetlen közelében kellene keresnünk, hiszen Jákon a 13. század első
felében a Ják nemzetség tagja, Márton ispán a nemzetségi monostor közelében egy 7x7 méter
alapterületű tornyot emeltetett. VALTER 2005, 75–78.; 21, 22. ábrák.
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tekintettek a részének.28 Az Által-eret Rákos patakként említették,29 vize több tavat
táplált, amelyek közül a Zsigmond alapította tatai nagy tó kiemelkedik területével. Tata
környékén számos hőforrás tört fel,30 amelyek a malmok téli működését is segítették.
A térség településeinek kialakulását a kedvező földrajzi környezet mellett
pozitívan befolyásolta, hogy a – mai fogalmaink szerint Gerecse és Vértes – hegységek
és a sík területek találkozásánál helyezkedtek el, így az ún vásárvonalon voltak, – ahol
az eltérő tájegységek termékei jelentek meg – aminek köszönhetően egyes települések
gyorsabb fejlődésre lettek képesek.
1.3. Adatok a vértesi erdőispánságra
1379-ben Lajos király oklevelének címzésében szerepel az alábbi mondat:
„fidelibus suis universis nobilibus in comitatibus Iauriensi, Kamariensi, Albensi ac de
Bakon et de Vertus existentibus”.31 A szakirodalom alapján jelenleg ez az ismert első
említése a vértesi erdőispánságnak. Az intézményre szinte alig maradt fenn néhány
közvetlen utalás. 1379-ben és 1425-ben is csak az ispánját említik; a terület
kiterjedésére vagy más jellemzőjére nem maradt adat. Kutatásaim során azonban
sikerült valamelyest bővíteni az erre vonatkozó információkat. Külön figyelmet
érdemel, hogy a Vértes erdőt – mint különálló területet – még a Jagelló-korban is
megemlítette néhány forrás.
1.3.1. Árpád-kor
Arra a kutatás már rávilágított, hogy az Anjou-korban újraszervezett
erdőispánságok nem feleltethetőek meg az Árpád-kori szervezeteknek,32 de a várak
felépítése szempontjából nem érdektelen annak vizsgálata, hogy számolhatunk-e az
erdőispánság létével vagy sem.
Komoly nehézséget jelent a kérdés megválaszolása, mert a térségre alig maradt
fenn forrás a 13. századig. Györffy György úgy vélte, hogy az Árpád-korban, már az
államalapításkor a Vértes egésze a Csákok birtokába került, amit Szabolcs vezér
szálláshelyével indokolt. Szerinte Komárom és Fejér megyék határára is az volt

Oláh Miklós leírása szerint Esztergomtól a Bakonyig tartott a Vértes erdő, továbbá Verancsics Antal is
a Vértesbe helyezte a Héreg melletti Marótot. OLÁH 2000, 25., MEMORIA RERUM 30.
29
GYÖRFFY III, 389.
30
DRESKA 1997, 13. (2. sz.)
31
1379. február 12. DL 101919. kiadva: SZOVÁK 1989, 17.
32
MAGYAR 1984, 112.
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kihatással, hogy merre húzódott a Csákok birtoka – ez utóbbi jelentette volna Fejér
megyét.33 A fennmaradt források vizsgálata azonban a nagy kiterjedésű Csák-birtokok
meglétét csupán a 13. század közepén és a 14. század elején támasztja alá. Ráadásul
ezen területek egy részét kimutathatóan II. András uralkodása alatt szerezték meg. 34 A
Vértes hegység északi feléről még ennél is kevesebb információval rendelkezünk, nagy
területekre nincsen adat a 14. századig. Ez különösen a Kocs–Bánhida–Bicske–Budaútvonal felértékelődése ellenére is sajnálatosan így van.
A nagyfokú forráshiány mellett nem téveszthetjük szem elől azt a tényt sem,
hogy a Vértes is erdővel borított terület, így a Bakonyhoz vagy a Pilishez hasonlóan
kiváló vadászterületként szolgálhatott az uralkodónak. Ezért érdemes megvizsgálni,
hogy az Árpád-kori Magyarországon levő erdőispánságok kritériumai mennyire
érvényesülnek a Vértes térségében. Az erdőuradalmakkal számos kutató foglalkozott;35
a legjobb összefoglalót Zsoldos Attila írta meg.36 Az ott felsorolt szempontok
megjelenését vizsgáljuk meg az alábbiakban a Vértes esetében.
Az erdő meglétére számos adat maradt fent, azonban egy sem nevezi
egyértelműen a király tulajdonában levő erdőnek. Ahogy arra sem ismerünk Árpád-kori
forrást, hogy bármilyen vadászhelyet használtak volna itt uralkodóink. A királyi erdő
létére bizonytalan érvként fel lehetne hozni, hogy a 14. század elején I. Károly által
megszerzett területek és a 13. század végén ismert Csák-birtokok nem fedték le az egész
Vértes területét: annak elsősorban a déli felét és a hegység peremterületét érintették.
Továbbá: Csák Mikós az ő vértesi erdőrészét említette 1237. évi végrendeletében, 37 ám
sajnos a többi birtokost nem nevezte meg. Talán egy 12. századi adományozás emlékét
vetítette vissza Anonymus munkája is, amelyben a Vértes erdejét Árpád adta Elődnek,38
akit a Csákok ősének tekinthetünk.
Kevés adat utal arra, hogy a Vértesből a király területet adományozott
különböző egyházaknak. 1086-ra keltezve maradt fent a bakonybéli apátság

GYÖRFFY II, 325., 331.
Pl. visszavett és megtartott birtokok: 1230 HO VI, 24–25. (15. sz.), REG. ARP. I, 149. (461. sz.)
35
MÁLYUSZ 1922, PESTY 1876, GYÖRFFY I, 45., 47., 522–523., MAGYAR 1984, SZŰCS 1993. A
kérdést érintette és alaposan áttekintette Zsoldos Attila több tanulmányában: ZSOLDOS 1998,
ZSOLDOS 2001.
36
ZSOLDOS 1998, 17–21.
37
„Et porcionem meam de silua Wertus similiter eisdem in commune legaui” ÁÚO VII, 41–43. (26. sz.)
38
„dux Arpad … dedit Eleudunec, patri Zobolsu silvam magnam, que nunc Uertus vocatur” SRH I, 99.
33
34
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birtokfelsoroló oklevele, amelyben egy vértesi földet szőlővel említettek.39 II. Béla
szintén az apátság birtokai kapcsán foglalta írásba a hegység nevét, amely szerint a
bakonybéli apátságnak szolgacsaládjai voltak Vértes birtokon, akik a falubeliekkel
közösen bírták a földeket.40 Sajnos a két utóbbi oklevél 13. századi hamisítvány.
Némileg erősíti a királyi birtok egykori létezésének tényét az a néhány adat,
amely a szolgálónépekre és királyi birtokokra vonatkozik. A Vértes tágabb
környezetében számos településen éltek királyi kondicionáriusok.41 Ezek alapján
Heckenast Gusztáv Tatától keletre egy kisebb királyi uradalomra is következtetett. 42 A
királyi, királynéi és hercegi udvar birtokállományának pontos kiterjedését azonban nem
ismerjük sem Fejér, sem Komárom megyékben; azokra esetleg a későbbi adományok
alapján következtethetünk. Annyi biztos csupán, hogy a Vértes peremvidékén az
uralkodóknak több birtokban volt tulajdonuk.43
A királyi magánuradalmak területén gyakran található királyi kápolna vagy
udvarház. A Vértes esetében ezekre nincsen semmilyen utalás, hacsak a krónikás
hagyományban szereplő zámolyi curiát nem tekintjük királyi udvarháznak. Itt ugyanis a
menekülő Péter király elestéig védekezett vitézeivel.44
Segíthetné tisztánlátásunkat az erdőuradalmak speciális szolgálónépeinek, az
erdőóvóknak a kimutatása. Az ő jelenlétükre csupán Csák Miklós 1237. évi
végrendeletében történt utalás, amely értelmében hat fő lakott az ismeretlen
elhelyezkedésű Ecséren.45 Magyar Eszter kutatásai azonban rávilágítanak arra, hogy a

„Item in Vertus dedit terram ad vnum aratrum cum duabus vineis, quam non possidet Ecclesia.” 1086.
ÁÚO VI, 39. (18. sz.)
40
„In Vertus assignauit duas vineas cum vinitoribus, quorum nomina sunt hec: Bene, Beneduc, terram
autem et cetera necessaria ad humanum vsum pertinencia habet mixtim cum villanis.” 1135. ÁÚO I, 50.
(19. sz.), újabban: DHA I, 247–249. (Györffy kritikája az oklevélről), a vonatkozó hely: 255., 260.
(kétféle változat); REG. ARP. I, 60. sz. a PRT VIII, 266.
41
Fejér vármegyében Vinya, Szőcs, Vinár, Tímár, Dobos, Mecsér, Gerencsér; Komárom vármegyében:
Kovácsi, esetleg Zelch, és Szőllős de királyi szolgálónépek laktak Grébics (lovászok) és Billeg
helységekben. Esztergom vármegyében többek között Udvarnok, Kovácsi és Csatár GYÖRFFY II, 214.,
330., GYÖRFFY III, 393. Ki kell ugyanakkor emelni, hogy nem a Komárom megyei Gallára vonatkozik
az 1251-es udvarnokokat bemutató adat, hanem a Pozsony megyei Gellére, vö. SZŐCS 2012, 90–91.
(81. sz.)
42
HECKENAST 1970, 31.
43
GYÖRFFY II, 330–331, GYÖRFFY III, 393–394.
44
„Qui cum divertisset in villam Zamur, predictus legatus insidiis voluit eum capere et vinctum ad Endre
ducem ducere. Petrus autem prenoscens hoc collegit se in quandam curiam et per triduum viriliter
dimicando semetipsum defendebat.” SRH I, 343 .
45
„cum sex custodibus siluarum, qui in uilla Ecur conhabitant” 1237. ÁÚO VII, 41–43. (26. sz.)
39
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magánföldesúri tulajdonban levő erdőségekben is kimutathatóak a szükségszerűen
alkalmazott erdőóvók.46
Más

erdőuradalmakhoz

hasonlóan

a

Vértesben

is

történtek

birtokadományozások a 12. század folyamán. Csák Ugrin ekkor építette fel nemzetségi
monostorát Vértesszentkereszten, ahogyan más, feltehetően a Koppány-nemzetség
tagjai Majkon a 13. századra premontrei szerzeteseket telepítettek. 47 A hegység
északkeleti szélén pedig a Básztély nemzetség kezdte meg birtokainak gyarapítását. 48
Ha jó nyomon járunk, akkor legkésőbb a 13. században már a vértesi
erdőispánság vezetőjére is kellene adattal rendelkezzünk. Talán nem tévedünk, ha a
Ottokár osztrák rímes krónikájának soraiban felbukkanó – a morvamezei ütközet leírása
során említetett – von Schilperc graf Stephan titulusában a vértesi erdőispánt véljük
felfedezni.49 Személyét pedig – a később még bemutatásra kerülő – Csák Istvánnal
hozzuk összefüggésbe. A titulus feloldásához nagy mértékben hozzásegít, hogy az
erdélyi vajdát, Lorándot/Lóránt is hasonló módon über walt graf Larantnak nevezte a
krónikás.50
1.3.2. Anjou- és Zsigmond-kor
Az Anjou-korban újra kialakított ispánságra már jóval több adatot találunk.
Feltehetően az ország más pontjaihoz hasonlóan ez egy-egy váruradalom kiépítésével
és/vagy megerősítésével párhuzamosan történt.51 Vélhetően itt is szerepet játszott az a
törekvés, hogy a királyi birtokszervezetet „helyreállítsák” – különösen azokat,
amelyeken olyan kondicionárius nép élt, amely „a király asztalára szolgált”.52 A vértesi
erdőispánság újjászervezésére – amennyiben az nem maradt vagy került valamelyik

46

MAGYAR 1984, 104.
Amennyiben megvizsgáljuk a majki prépostság birtokait, az alábbi képet kapjuk: volt birtokuk a
Komárom megyei Gadócon (1268; ez lehet Kothhouch is: FEJÉR IV/3, 446., ill. erre a birtokra
vonatkozhat a turóci monostor hamis oklevelének utalása is: HO VI, 67. [46. sz.],) Szomódon (1339,
1349. június 29. DL 4056.), Esztergomban (1278: ÁUO IX, 247. [169. sz.]), az Esztergom megyei
Bételen (1418. február 25. DF 209095.). Ez utóbbi Héregtől Tata irányában volt (1450. július 6. DL
14386.). Továbbá a 15. században volt birtoka az Esztergom megyei Szőcs és Nagykér területén is
(1462. július 10. DL 101864.). Ezek szomszédságában többnyire a Koppány nemzetségnek voltak
területei.
48
GYÖRFFY II, 214.
49
MGH V/1, 206. (cap. 145.). A forrásra már Pauler Gyula felhívta a figyelmet: PAULER 1899, 343.,
555. (különösen 235. j.)
50
MGH V/1, 327. (cap. 264.). 1282-ben Tamás fia Roland/Loránd volt az erdélyi vajda: ZSOLDOS 2011,
40.
51
MAGYAR 1982, 115–116., ENGEL 1996, 101.
52
KIS 2010, 169–176.
47
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vértesi vár: Csókakő, vagy Gesztes, esetleg Vitány szervezetébe – Nagy Lajos
gerencséri vadászóhelyének kialakítását tekinthetjük fordulópontnak. Ennek 1362 előtt
kellett sorra kerülnie, hiszen az év elején Lajos király már a Vértesben töltötte idejét.53
Ebből az időszakból már jóval több ismeretünk van arról is, hogy mely térséget
tekintették a Vértes részének. Ebben elsősorban az 1326-ban történt királyi birtokcsere
alkalmával megnevezett, Csókakő és Gesztes várakhoz tartozó települések vannak
segítségünkre. Itt több mint tíz birtokot soroltak fel Tata és Lovászberény között, főként
Csákvár és Dad közelében. Ezekről az oklevél megfogalmazói tudni vélték, hogy a
Vértesben és annak környékén helyezkedtek el.54 További szórványos adatokból derül
ki, hogy a Vértes részének tekintették 1415-ben a mai Bakonysárkány55 területét, 1388ban Majkot,56 1425-ben Gesztest,57 14. században Gerencsért,58 és nem utolsósorban
Vértesszentkeresztet is. Egy 1435-ben keletkezett oklevél alapján Gesztes, Gerencsér,
egy ismeretlen helyzetű település és Csákberény is a Vértesben feküdt.
Tehát a kortársak számára a Vértes megjelölés kitétele a birtokok földrajzi
elhelyezkedésének pontosítását szolgálta. Arról, hogy a kor embere számára
értelmezhető közigazgatási egység lehetett a Vértes, további források számolnak be:
1410-ben a pozsonyi számadáskönyvek tanúsága szerint Silstrang Erik, Pozsony város
kapitánya a Vértesben járt.59 1423-ban Zsigmond is a Vértesben tartózkodott, mielőtt
Budára utazott volna a pozsonyi polgároktól kapott útbaigazítás alapján.60 Amikor
1417-ben kettéosztották Csákberény birtokát, akkor a határvonalat az északi rész
irányában, a Vértes felé haladva határozták meg.61 Zsigmond 1412-ben kelt levele is ezt
erősíti, amely szerint embereinek a lengyel királyt a Vértesben és Tata mezővárosának

1362. február 20. DF 207335.; kiadva: HO II, 108–109. (77. sz.), további magyarázatát lásd a királyi
tartózkodás című fejezet első jegyzetében.
54
1326. napi kelet nélkül, DF 201040., VESZPRÉMI REG, 76. (172. sz.)
55
„possessionis eorum Sarkayn(!) nuncupate in Wertes existentis” 1415. április 15. DL 89749. ZSO V,
175. (503. sz.)
56
1388. november 2. „in Wertes in villa Mayk” DL 90664.
57
1425-ben Zsigmond király több oklevelet adott ki: „auff dem Sloß Kestesch im Schiltberig in Ungarn”:
ZSO XII, 452. sz. (ápr. 25.), 458–459. sz. (ápr. 28.), 463. sz. (ápr. 30.), 1385. sz. (ápr. 28.)
58
1366. december 6. „in Werthus loco nostrae venationis” ANJOUKORI OKMT II, 652. (486. sz.), 653.
(487. sz.), 1366. december 7. „in Werthus loco nostre venationis” ANJOUKORI OKMT II, 653. (488.
sz.), további adatok a királyi tartózkodások fejezetben.
59
„dem Karlein da der in Schiltperg nach dem hauptman Silstrang geriten” 1410. szeptember 23. k. – a
bejegyzések alapján. DF 241429. (15v), kiadva: FEJÉRPATAKY 1885, 50.
60
„der künig in dem Schilttperg gewesen ist” 1423. február 12. DF 202250.; kiadva: HÁZI I/2. 240. (274.
sz.)
61
„de dicta Beren ad partem aquilonalem et versus Vertes transiret” 1417. március 18. DL 1630. (ZSO
VI, 231. sz.)
53
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környékén kellett szórakoztatniuk,62 márpedig az utóbbi kitételt akár elegendőnek is
tekinthették volna.
Nem tudjuk, hogy az erdőispánságot melyik várból irányíthatták. Bár Gesztes
is szóba jöhetne, mégis ésszerűbbnek tűnik, hogy inkább Gerencsért, az ott kialakított
vadászhelyet tekintették az erdőispánság központjának.
A 14. század folyamán tartó átszervezés – vagy újjászervezés – során egyre
szűkülő területet tekinthettek a Vértes részének, hiszen a 15. század elején, amikor
Zsigmond több Által-ér- menti birtokot, köztük a Vértesszentkereszttel szomszédos
Kőkéményt is elcserélte, azok helymeghatározására egyszerűen Fejér megyét
használta.63 Ezt figyelhetjük meg Gönyűi János esetében is, aki a vértesi ispáni
tisztséget viselvén 1374-ben az Által-ér folyásánál szerzett meg birtokokat – köztük az
1326-ban is felsorolt Vámát –, és azokat mégis Fejér megyeinek mondta.64
Az erdőispánok tevékenységére töredékes ismeretekkel rendelkezünk. Ismerjük
a Gönyűi Jánost leváltó és egyben Himfi Benedek kinevezéséről szóló levelet 1379-ből.
1425-ben pedig Rozgonyi Istvánt nevezte Zsigmond király vértesi ispánnak, amikor
bírótársként hozott vele ítéletet Tatán.651425 őszén Rozgonyi Mórról Gerencsérre ment,
ahová a király által rendelt borokat is kérte.66 A vértesi ispánok számos más, jelentősebb
tisztséget viseltek még, részben ez is magyarázza, miért maradt fenn róluk aránylag
kevés említés.
1.3.3. A tatai ispánság
Bonyolítja a vértesi erdőispánság kérdését, hogy a 15. század elején tatai
ispánságról is beszélnek, amelyet a kutatás a vértesivel megegyező közigazgatási
egységnek tart.67 A 14. század végén, 15. század elején a térségben is felerősödött a
magánföldesúri birtokok megjelenése. Ezzel összefüggésben a királyi uradalmak
átalakítása is folytatódott. Azon erdőuradalmak, amelyek nem tudtak korábban az

1412: a lengyel királyt szórakoztassák „in Wertzes(!) et in circuitu opidorum Thata” (de se
Esztergomba, se Marótra ne menjenek). — A lengyel király magyarországi körutazásáról legújabban: C.
TÓTH 2014, 344–347.
63
1409. március 26. DL 61298.; kiadva SOPRON VM I, 593–594. (414. sz.)
64
1374. február 22. DL 55321.
65
„Stephano de Rozgon comite nostro de Wertes” 1425. március 31. DL 11621. ZSO XII, 159. (380. sz.).
A Tatán hozott döntésről, bár csupán későbbi átírásban, de több oklevél megemlékezik: DL 11618., DL
11619., DL 11620., ezek átírása SOPRON VM II, 87–101.
66
1425. október 14. DF 212825.; kiadva: BÁRTFA, 26. (146. sz.) ZSO XII. 1126. sz. (szintén teljes
szöveggel)
67
ENGEL 1996, 140.
62
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önálló megyei lét irányába elindulni – közöttük a vértesi is –, végleg egy királyi
uradalom részévé váltak.68 A Vértes esetében is ez a folyamat ment végbe, azzal a
lényeges különbséggel, hogy Tata várának felépültével 1409-ben végérvényesen
megváltozott a térség települési hierarchiájának súlypontja. Ráadásul a frissen megépült
vár alig rendelkezett már „szabadon megszerezhető” birtokokkal, amit ellátására
rendelhetett volna a király. Ezért kézenfekvőnek tűnhetett az a megoldás, hogy – többek
között – a vértesi erdőuradalommal bővítsék a vár fenntartásához szükséges területet.
Talán nem tévedünk, ha Lackfi István két évtizeddel korábbi ez irányú próbálkozását
tekintjük az első lépcsőnek. 1391-ben ugyanis a nádor, aki egyik rezidenciáját Tatán
alakította ki, vitába keveredett bizonyos Komárom megyei tolnai és Esztergom megyei
tarjáni nemesekkel a Tatához tartozó erdő határával kapcsolatban.69
Két alkalommal említették a tatai ispánt, aki mind a kétszer Berencsi Besenyő
István volt. Ő sem csak a tatai ispánságot viselte, hiszen mellette komáromi és győri
ispán, korábban pedig királyi sáfár is volt. Első említése 1411-ből való, amikor saját
Nyitra megyei birtokai ügyében lépett fel.70 A második említése a következő évből
származik, amikor Zsigmond többedmagával utasította, hogy Tata környékén és a
Vértesben szórakoztassa a lengyel királyt.71
1.3.4. Vértes erdeje Zsigmond halálától Mohácsig
A Vértes erdeje vagy annak nagy része nem került végleg Tatához. Számos
beszámoló maradt arról, hogy a Vértest sűrű erdő borította, amelyet bár utak szeltek át,
könnyű volt eltévedni benne.
Az egykori erdőispánságból megmaradt erdő a mai Vértes északi vonulatán
keresendő. 1461-ben egy hatalmaskodás során említették, hogy az a Vértes erdőben
Szár és Bánhida között, az országúton történt.72 Egy 1491-es német forrás szerint az
Vértes erdeje Budától négy mérföldre volt.73

68

TRINGLI 2009, 500.
Lásd a 2.2.9. fejezetet.
70
„inter ceteros honores Iauriensis necnon Comaroniensis et de Thatha comitatuum comes” 1411.
szeptember 21. ZSO III, 265. (962. sz.)
71
„Stephano Bisseno comiti in Thata” 1412. június 25. k.; ZSO III, 549. (2338. sz.)
72
„ad silvam Werthes inter veras metas possessionum dictorum exponentium Banhyda in Komaromiensis
ac Zaar in dicto Albensis comitatibus existentium” 1461. október 16. DL 15648.
73
„...auf ein rolwagen gesessen in meynung, gein Ofen zu komen; auf dem Schiltperg auf vier meylen
van Ofen” 1491 júliusa. ELBOGEN 18.
69
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A később részletesen bemutatandó becsű alapján tudjuk, hogy 1493-ban a
Vitány várához tartozó Bicske, Szentlászló és Csapol birtokokhoz, valamint
Németegyháza pusztájához járt a Vértes erdőből hat és fél királyi ekealj.74 Ezeket a
birtokokat Zsigmond 1419-ben szerezte meg, így igazolva láthatjuk azt a felvetésünket,
hogy Tata kialakítása után a vértesi ispánság is az új szempontok alapján kialakításra
kerülő uradalmak részévé vált. A becsűből néhány sorral később azt is megtudjuk, hogy
– a szintén Vitányhoz tartozó – Fejér megyei Forna birtok lakói használják a Zámor
birtok közelében levő Vértes erdejét vadászatra.75 Talán Fornán éltek azok az egykori
kiváltságolt népek (erdőóvók, vadászok) leszármazottai, akik az erdőispánságot
működtették. Ezt más forrásból nem lehet megerősíteni. Csupán annyit tudunk, hogy a
14–15. század elején Fornán a királyi kápolnaispánság (is) bírt részeket, továbbá az is
erősíti kiváltságolt státuszuk tényét, hogy a település lakóinak nem kellett sem adót,
sem vámot fizetniük.76
Szintén II. Ulászló király uralkodásának idejéről maradt fent Oláh Miklós
formuláskönyvében egy oklevél, amelyet az uralkodó mindenekelőtt a bakonyi és
vértesi erdőkben szolgálatban álló nemes és nem nemes híveihez intézett.77 A
parancslevélben megtiltotta, hogy ezen a területen vadászni merjenek, vagy embereiket
vadászni engedjék. Továbbá az uralkodó bemutatta a „felelős” királyi vadászt is,
Semetrowczky János aulicus személyében.78 Erre lehet, hogy azért is volt szükség, mert
Somi Józsa, miután megkapta Gesztes várát, 100 szarvast küldött ajándékba II.
Ulászlónak.79

„Silvis Werthes dictis prenominatis possessionibus Bykche, Zenthlazlo et Chapol ac predio
Nemetheghhaz simul deservientibus ad sex et medium aratra regalia se extendentibus.” 1493. március
24. DL 19214.
75
„silvis vero Werthews dictis glandinosis et sub venacione, quibus eciam populi de dicta Farna
uterentur” 1493. március 24. DL 19214.
76
CSÁNKI III, 328.; továbbá IV. Béla itt adott ki oklevelet „Datum apud villam Forna” 1263–1268 REG.
ARP. 479. (1565. sz.)
77
„fidelibus nostris universis et singulis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus ipsorum
officialibus et quibusvis tam possessionatis hominibus quam ignobilibus et alterius cuiusvis status et
condicionis hominibus ubivis in tenutis et circum silvas ferales, presertim vero in Bakon et Werthes
constitutis et commorantibus” 1490–1516. DF 282621. (206. p.)
78
„egregio Iohanni Semetrowczky aulico et venatori nostro” 1490–1516. DF 282621. (206. p.).
Feltehetően ő szerepel a királyi számadásokban is apródként, különböző névalakokban: „Scretinczky”,
Syrothynchky aprodiano”: ENGEL 1797, 114., 177.
79
1495. október 25. „Petro Wayda familiari domini Jose, qui nomine eiusdem regie maiestatis presentavit
pro munere centum ceruos” ENGEL 1797, 176. Arra, hogy ezek a szarvasok a Vértes erdőből
származhatnak, csak Józsa személye utal, valamint az, hogy Butkai Péter 1495. augusztus 7-én embert
küldött „ad Bakon” szavasért és más vadért. ENGEL 1797, 167.
74
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A következő királyi (fő)vadászra és a vértesi erdőre már Mohácsot követően
van adatunk. 1529-ben Ferdinánd király Lamberg Kristófot bízta meg azzal a feladattal,
hogy rendezze a királyi vadászati jogot. Ő elsőként a budai vadaskertet próbálta
helyreállítani, de tájékoztató leveléből kiderül az is, hogy a Vitány várában élő „Fekete
Mihály” – Szerdahelyi Imreffy Mihály – népei is pusztították a királyi erdőség
vadállományát – nyilván a Vértes erdőben. Lamberg mellékelt jegyzéke alapján Vitány
vára és Bicske még nem, ám a Fejér megyei Szár és Esztergom megyei Tarján falvak a
Vértes erdejéhez számítottak, és Budától 4 mérföldre voltak.80
Az egykori ispánság közigazgatási emlékét az egyház területi beosztásai
tartották fent. Újlaki Miklós 1475-ben említette a vértesi kerületet.81 A veszprémi
püspökség területén ismert a tizedek beszedésére szolgáló körzetek, a kések neve,
amelyekből az egyiket a Vértesről nevezték el Vértes-késnek.82 A 16. század folyamán
mind gyakrabban már móri tizedkésnek is nevezett körzet eredeti neve szerintünk az
ispánság emlékét őrizte meg.83 Igaz, azt sem lehet kizárni, hogy a Vértes hegyről vette
volna a nevét. Ám a többi kés nevét megfigyelve általánosabbnak tekinthető, hogy egyegy központi településről kapták a nevüket.

THALLÓCZY 1894, 111–124., különösen 122.
„monasterium Sancte Crucis ordinis Sancti Benedicti situm in districtu Werthes Vesprimiensis
diocesis” 1475. március 20. MON. VESP. III, 237. (CCCLXXV. sz.)
82
A budai főesperesség tizedkései 1524-ben: KREDICS–SOLYMOSI 1993, 87.
83
Adatok a Vérteskésre: 1495: „cultelli Werthes”, 1496: „Wertheskes”, 1497: „Vertheskes”, 1498:
„Wertheskes”, 1499: „Wertheskes”, 1500: „Wertheskes”, 1504: „Werteskes” KREDICS–MADARÁSZ–
SOLYMOSI 1997, 5., 16., 27., 39., 52., 62., 94.; Vérteskés vagy Mórkés megnevezéssel: 1503:
„Werteskes sive Morkes”, 1506: „Wertheskes sive Morkes” KREDICS–MADARÁSZ–SOLYMOSI
1997, 85., 113.; Mórkés névvel: 1498–1499, 1501, 1502, 1511–1526: „Morkes”, ill. „Moorkees”
KREDICS–MADARÁSZ–SOLYMOSI 1997, 37., 49., 66., 75., 124., 135., 140., 143., 152., 158., 166.,
175., 183., 189., 196., 204., 211., 218., 227., 236., 247., 279.
80
81
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2. Birtoklástörténet
2.1. Árpád-kori előzmények 1324-ig.
A történeti források alapján nem lehet megállapítani, hogy a Vértes várait
mikor építették fel, így építtetőjük kiléte is homályban marad. Míg Vitány esetében, az
erdőispánsággal összefüggésben akár egy királyi építkezést is elképzelhetőnek tartunk,
addig Csókakő, majd Gesztes esetében valószínűbbnek tűnik, hogy a Csák nemzetség
emelte a várat. Az Árpád-kor folyamán ugyanis a hegység déli felén a Csák nemzetség
vált szinte kizárólagos birtokossá. Azt ellenben nem lehet pontosítani, hogy a nemzetség
szerteágazó ágainak hol voltak birtokai e területen, mivel számos előttünk ismert és
ismeretlen egyezményben rendezték a vértesi birtokaik jogait, amelyekben így idővel
több ágnak is része lett.84 A helyzet bonyolultságát Csókakő várának adásvétele is jól
példázza: hiszen a vár alatt összegyűlt a Csákok dudari és trencséni ága és az új
osztozkodásnál kölcsönösen visszavonták a korábbi adásvételi szerződéseket, kivéve
Márk fia Istvánét, amelyben az Csókakő várát megvette. A 13. század folyamán
különböző Csák nemzetségbeli személyek szereztek egyre több birtokot a Vértes
nyugati és északnyugati területén, a hegység északkeleti felén pedig a Básztély
nemzetség birtokai gyarapodtak. A birtokosok közül azonban feltétlenül ki kell emelni
Csák Márk fiát, Istvánt, aki a 13. század végén a vértesi birtokok többségének
irányítójává vált. Az ő utódai kezébe került Gesztes és Csókakő vára is, bár ennek
pontos időpontjai sajnos nem ismertek. Amennyiben végigtekintjük a rá vonatkozó
adatokat, akkor jól látszik az a folyamat, ahogyan a főként Bakonyban levő
birtokaiból85 kiindulva egyre nagyobb területet tudott az irányítása alá vonni. Ebben
minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy IV. Lászlót számos konfliktusában
támogatta, és ennek köszönhetően tudott további birtokokat szerezni.86 1290-ben
bakonyi ispánként további adományokban részesült.87 III. András kormányzatával
szembehelyezkedett,88 így – talán központi várát – Oroszlánkövet uralkodói utasításra

Csák nemzetség tagjainak a Vértesben levő birtokaira vonatkozó néhány oklevél: 1237. HO I, 16. (13.
sz.), 1302. február 18. AO I, 25–26. (21. sz.), 1312: CSÁKY I, 37–38.
85
1279-ben testvérével, Péterrel kapta meg a Bakonyban fekvő Millér birtokát: REG. ARP. II, 253.
(3021. sz.)
86
Például a Sopron megyei Kabold várát. 1280. augusztus 19. REG. ARP. II, 266. (3068. sz.)
87
Borostyánkő várának ostromakor szerzett érdemeiért: 1290. REG. ARP. II/2, 415–416. (3564. sz.)
88
III. András hűtlennek nevezte, és az esztergomi várnagyokra bízta a – többek között – általa okozott
gyilkosságok és károk kivizsgálását. 1300. október 1. REG. ARP. II/4. 4332. sz.
84
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lerombolták.89 A király halálát követően, a trónharcok idején Márk fiának, Istvánnak a
befolyási területe jelentősen megnövekedett: a Balatontól 90 egészen a Duna partjáig
tartott.91 A 14. század elején a trónharcokban a későbbi I. Károly mellett állt ki,
csapataival a többi trónkövetelőt, köztük Vencelt is zaklatta.92 I. Károly befolyásos
hívei közé számítható.93 Jól látható, hogy Márk fia, István is – kortársaihoz hasonlóan –
arra

törekedett,

hogy

jelentős

territoriális

befolyást

szerezzen,

és

növelje

magánbirtokait.94 Utóbbiak központja végül a Vértes lett. Ezt a hatalmas vagyont és
befolyást fiai örökölték, akik közül István fia, Péter érdemel figyelmet.
Csák István fia, Péter folytatta apja politikáját, ám ő már elsősorban arra
koncentrált, hogy megőrizze birtokait és hatalmát. Testvérével részt vett I. Károly 1309es koronázásán.95 Familiárisának földadományt is kijárt Bogláron.96 1313 és 1314
között, amikor Csák Máté elfoglalta Esztergomot, megingott I. Károly hűségében,97 és
Buda ostromában is részt vett,98 azonban ennek oka inkább Csák Máténak a közelben
állomásozott és István fia, Péter erejét felülmúló haderejében kereshető. A következő
évtől I. Károly lovászmestere lett,99 és ezt követően megmaradt az uralkodó hűségén.100
Azonban személyének jelentősége Komárom 1317. évi visszafoglalását követően az
uralkodó szemében már csökkent, így az év végén leváltotta lovászmesterségről, s nem
helyezte újabb méltóságba. Úgy tűnik, ezzel párhuzamosan megkezdte a jogtalanul
1295-ben Márk fia Istvánt a király „fortissimum tirannum”-nak nevezte. ÁÚO XII, 566. (485. sz.)
Ebből következtetett Györffy György arra, hogy a várat lerombolhatták. GYÖRFFY II, 398. Abban
feltétlenül igaza van, hogy a várat többet nem említették, 1326-ban egyszerűen Gesztes birtokaként tűnt
fel Oroszlánkő.
90
Alsó- és Felsőőri kondicionáriusok panasza szerint a „provinciát” teljesen elnyomta Márk fia István,
ezért hagyták el lakhelyüket. 1301. április 9. ANJOU OKLT. I, 54. (29. sz.). Familiárisai a tihanyi
apátság birtokát Márk fia István „erejénél fogva” tartották maguknál 1303. június 19. ANJOU OKLT. I,
221. (409. sz.)
91
Komáromi Pált is fogságba vetette: 1304. április 17. ANJOU OKLT. I, 292. (587. sz), 1304. május 30.
ANJOU OKLT. I, 303. (617. sz.) és 1307. november 21. ANJOU OKLT. II, 257. Az esetre és
Komáromi Pálra bővebben TÓTH 2011, 42. Epöl és Dorog falvait 1287-től elfoglalva tartotta: 1307.
november 21. ANJOU OKLT. II, 116. (257. sz.)
92
Buda ostroma és Fejér megye támadása: 1302. szeptember 26. ANJOU OKLT. I, 167. (287. sz.),
ANJOU OKLT. I, 180-181. (315. sz.), Az ostrom során Márk fia István rokonait elfogták, és később
lefejezték őket: ANJOU OKLT. I, 259–260. (508. sz.)
93
I. Károllyal együtt tett esküt, amikor az Rudolf osztrák herceggel szövetségre lépett. 1304. augusztus
24. ANJOU OKLT. I, 314–315. (644. sz.)
94
Például megszerzi Berzete várát is: ANJOU OKLT. III, 92. (191. sz.)
95
1309. június 15. ANJOU OKLT. II, 291–292. (668. sz.)
96
1311. ANJOU OKLT. III, 92. 190. sz.)
97
1315. január 12. ANJOU OKLT. IV, 12. (10. sz.)
98
Ahol szerviensét is elveszítette. Az eseményre utalnak később: 1317. január 2. ANJOU OKLT. IV, 147.
(385. sz.), 1323. november 20. ANJOU OKLT. VII, 272–273. (587. sz.)
99
1315. január 12. ANJOU OKLT. IV, 12. (10. sz.) – 1317. november 12. ANJOU OKLT. IV, 240–242.
(634. sz.), vö. ENGEL 1996, 40.
100
Ismét egy osztrák szövetségnél szerepel. 1323. április 8. ANJOU OKLT. VIII, 59. (107. sz.)
89

23

elfoglalt birtokok visszaszerzését is.101 Sajnos az itt megnevezett Kemény fia Lőrinc102
várnagyról nem tudjuk melyik várban szolgált – nem zárható ki az sem, hogy az első
ismert vértesi várnagy lenne.
2.2 A várak helyzete az Anjou-korban
Az Anjou király Csák Máté 1321-ben bekövetkezett halála után, az 1323.
esztendőben a

Babonicsok hatalmának

megtörésével

ténylegesen, 103

Pozsony

Ausztriától való visszaszerzésével pedig jelképesen is egyesítette az országot. I. Károly
megerősödött hatalmának tudatában új felségpecsétet faragtatott, így ezután minden
korábbi adománya megerősítésre szorult. Az országot tehát saját elképzelései szerint
kezdhette újjáformálni.104
A vértesi várak helyzete is ekkor került rendezésre. Nem tudni, mikor döntött
úgy I. Károly, hogy a Vértesben összefüggő királyi birtoktömböt hoz létre. Azonban a
központi hatalom megerősítése érdekében folytatott küzdelem során megtapasztalta,
hogy mennyire veszélyes lehet a királyság központjaira nézve, ha a Vértes ellenséges
irányítás alá kerül. Ráadásul győzelme után az országban több helyen megkezdte a
királyi birtokok visszaszerzését is. Ezzel összefüggésben a Vértesben élők számára is
jelentős változások kezdődtek. Nem ismerjük Vitány vára királyi kézre kerülésének
időpontját. Elképzelhető, hogy csak az 1317. évi komáromi „hadjárat” idején szállta
meg királyi haderő, de az sem kizárt, hogy a konszolidáció idején sajátította ki az
uralkodó. (Ez esetben Károly-párti úr kezén lehetett a vár.) Mindenesetre 1324-ben már
királyi várnagy állt Vitány élén. I. Károly második lépésben a Vértes hegység déli
területét is megszerezte a királyi hatalom számára, amikor egy csere keretében 1326-ban
Csák István fia Istvánnal annak a Vértesben és a Bakonyban álló Csókakő, Gesztes,
Bátorkő és Csesznek váraiért, és további birtokaiért a Tolna megyei Nyék és Dombó
várait adta.105 A nagyszabású birtokrendezésben összesen hat vár és uradalma vett részt,
ami a lépés horderejét és egyben a király megnövekedett hatalmát is jól jellemzi. Az
uralkodó egy évvel később az egri püspökkel elcserélte a csókakői uradalom szélén levő
101

1317. szeptember 5. k. ANJOU OKLT. I, 440–441. (395. sz.)
Feltehetően Lőrinc azonosítható a Lőrinc nádor fia Kemény pohárnokmester gyermekeként. ENGEL
GENEALÓGIA, Matucsinai (Cseményi) tábla. Engel Pál szerint Csák Péter visegrádi várnagya lehetne
ENGEL 1996, 460., azonban Kristó Gyula szerint Visegrád ekkor már királyi birtokban volt. KRISTÓ
2003, 333. A század elején csupán Baranya megyei vonatkozású adatok maradtak fent róla: 1302. július
31. ANJOU OKLT. I, 152. (255. sz.), és 1303. ANJOU OKLT. I, 254. (469. sz.)
103
KRISTÓ 2003, 344.
104
ENGEL 1988.
105
1326. DF 201040.
102
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jelentős, vámhellyel bíró települést, Mórt, egy Heves megyei birtokért,106 majd 1330ban Verebi birtokot szerzett egy sóskúti területért.107
2.2.1. Királyi várnagyok
I. Károly a vértesi várak élére is rövid időn belül várnagyokat állított. E
kormányzási struktúra még az anarchia felszámolásakor alakult ki: az uralkodó a várak
élére közvetlenül nevezett ki egy-egy, a személyéhez hűséges várnagyot.
2.2.2. Maróti Mihály
Egy 1324. január 18-án kelt oklevélben található Vitány nevének első ismert
említése, és az első ismert vértesi várnagy, Gutkeled nembeli Maróti Mihály is.108
Mihály pályafutásából jól látható, hogy szorosan kötődött a király személyéhez,
udvarához. 1319-ben udvari ifjúnak109 nevezték, ahogy 1323-ban is.110 Ezen időszakban
tevőlegesen részt vett I. Károly hadjárataiban, különösen Trencsén ostromában tűnt ki
katonai képességeivel.111 Csak 1324 januárjában jelent meg neve mellett a vitányi
várnagyi cím. Ekkor több, a családja – főleg délvidéki – birtokaira vonatkozó
adománylevelet erősíttetett meg Károly királlyal.112 A várnagyi tisztség nem kötötte
kizárólag Vitányhoz, hiszen továbbra is részt vett ura hadjárataiban, így elkísérte
Ausztriába is, ahol a katonai műveletek folyamán több várat is bevettek. 113 A királyi
udvarban betöltött szerepére utal, hogy pecsétjével ő is megerősítette az osztrákokkal
Bruckban kötött békét.

114

A várnagyi feladatokat élete végéig ellátta; utolsó ismert

említésekor, 1339 júliusában még vitányi várnagy volt.115

1327. október 27. DL 105234.
1330. június 28. DF 258621.; kiadása: AO II, 495.
108
1321. január 18. „magister Michael, filius Stephani de M[orou]th castellanus de Vythan” DF 218569.
A dátum ANJOU OKLT. VIII, 22. (28. sz.) alapján.
109
1319. június 19. „magister Michael filius Stephani de Morouth aule nostre iuvenis” DL 2574. és DF
218569.
110
„magister Michael filius Stephani de Moroth dilectus et fidelis aule nostre iuvenis” 1323. február. 4.
DF 218537. ANJOU OKLT. VII, 23. (27. sz.); teljes szövegű kiadása SMIČIKLAS IX, 108–110.
(94.sz.).
111
Az 1319. évi adománylevél a Szársomlyó és Somogyvár alatti küzdelmét emelte ki: ANJOU OKLT.
V, 195. (496. sz.), az 1323-as pedig a Trencsén ostrománál történt sebesülésről tudósított: ANJOU
OKLT. VII, 23. (27. sz.)
112
1324. január 21. „magister Mychael filius Stephani dictus de Morouth castellanus de Vytan” DL
33718.
113
KÖBLÖS–SÜTTŐ–SZENDE 2000, 96–97.
114
1328. szeptember 21. „Michael castellanus de Vytan” DF 257972. A két 11 mm átmérőjű pecsétjének
körirata S[IGILLUM] MICHAELIS és a Gútkeled nem címere díszíti. Itt jegyezzük meg, hogy a pecsétlők
106
107
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2.2.3. Vilmos
Maróti Mihály utódja Vilmos lett, aki 1339 decemberében bukkant fel, és a
király képviseletében jelent meg egy neszmélyi birtokbaiktatás során.116 Vilmos
személyéről tevékenységéről több adat eddig nem került elő.
A 14. század közepén az önálló, kis területű várnagyságok ideje leáldozóban
volt: az 1320-as évektől kezdve számuk fokozatosan csökkent, a harcok idején
megjutalmazott és az időközben elhalt várnagyok helyét pedig mind ritkábban töltötték
be. Ehelyett a várakat nagyobb – és sokszor jobban irányítható – egységekbe
tömörítették.117 E rendszer azonban nem alakulhatott ki az egyik pillanatról a másikra,
így az átmeneti időszakban a várnagyokat további – ám sokszor távolabbi –
honorbirtokok vezetésével is megbízták. Ezt a folyamatot figyelhetjük meg a következő
két személy, Csór Tamás és Vezsenyi Miklós esetében is, akik várnagyi címük mellé
fokozatosan – és vélhetően tehetségükhöz mérten is – egyre több tisztséget kaptak,
végül gyakran már ők vagy gyermekeik országos méltóságot szereztek.
2.2.4. Vezsenyi Domokos fia Miklós
Vitány következő várnagyára 1348-ból van adatunk. A Szolnok megyei
birtokos, Vezsenyi Domokos fia Miklós is a királyi aula tagja volt, 118 továbbá 1341-től
kezdve számos alkalommal szerepelt a neve a kancelláriai jegyzetekben. 119 Részt vett az
udvar által rábízott különböző feladatokban is.120 Az udvarban betöltött helyzetére utal,

között övé a legszerényebb, ezért nem véletlenül kétszer kellett a viaszba nyomnia. ENGEL–LŐVEI
1998, 135., 146. A béke regesztája. ANJOU OKLT. XII. 221–227. (423.sz.)
115
1339. július 12. „Michaelis de Morouch castellani de Vytan” DL 87096., ANJOU OKLT. XXIII, 197.
(413. sz.).
116
1339. december 6. után, „Wylhelmo castellano de Vytan ex parte regalis maiestatis” DF 207285. (PRT
II, 494.)
117
ENGEL 2003c, 131.
118
Udvari lovag: 1353. április 23. „magister Nicolaus filius Dominici castellanus de Vytan et officialis de
Tur, fidelis noster miles” DL 4000.
119
1341. december 21. „relatio Nicolai filii Dominici” DL 3433. és DL 3434. ANJOU OKLT. XXV, 414.
(854. és 855. sz.), 1347. március 18. „relatio Nicolai filii Dominici” DL 29676., ANJOU OKLT. XXXI,
142. (227. sz.), 1353. augusztus 19. „relacio Nicolai filii Dominici” DL 64041., kiadva: ANJOUKORI
OKMT. VI, 107-108. (67. sz.), 1355. május 22. „relatio magistrorum Nicolai filii Dominici et
Leustachy” DL 48684., kiadva: HO I, 214. (413. sz.)
120
Királyi ember 1345. február 20. körül „una cum Nicolao filio Dominici homine vester” FEJÉR IX/1.
316. (CLXX. sz.) a király közvetlen parancsát kézbesítette 1358. augusztus 27-én; 1358. szeptember 3.
„quia predictus dominus noster rex per magistrum Nicolaum filium Dominici de Wesen nobis firmis
dabat in mandatis” DL 4788.; kiadva: ANJOUKORI OKMT. VII, 356–360. (197. sz.). Egy
oklevélhamisítás miatt összeült perben bírótárs, 1354. április 22. DL 106890, DL 104923. ANJOU
OKLT. XXXVIII, 196., (219. sz.)
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hogy az Andreanum 1366. évi megerősítésénél a 23. – az utolsó előtti – helyen szerepel
az ő neve is.121
Vezsenyi honorként már nemcsak a vitányi várat és uradalmat kapta meg,
hanem egyúttal a Tisza mellett levő Túr és Varsány officiálisa is volt.122 1352
szeptemberében közbenjárására Nagy Lajos király három kun ifjút emelt nemesi rangra,
egyben ez az utolsó ismert vitányi várnagyi említése is. 123 Bár pontos adatokkal nem
rendelkezünk, Miklós mester további tisztségeiből arra következtethetünk, hogy 1360
körül már nem töltötte be a vitányi várnagyságot, mivel az ország székvárosánál levő
visegrádi várat és Pilis megyét igazgatta124 1368 decemberében bekövetkezett
haláláig.125 A szakirodalomban olyan vélekedés is előfordul, amely azonosnak tekinti
Vezsenyit az 1370-es években megjelenő Domokos fia Miklós nyitrai ispánnal is,
azonban itt bizonyosan két különböző személyről van szó. 126 Fügedi Erik egy
ellenőrizhetetlen állítása szerint Vezsenyi Domokos fia Miklós Erzsébet királyné
udvarmestere volt, míg felesége Mária dajkája;127 ez részben magyarázná, hogy miért
szerepelhet Vezsenyi sírkövén a magnificus jelző.128 Vezsenyi László nevű fia 1382-től
asztalnokmester lett, így a család országos méltósághoz jutott, és Lajos király bárói
körébe került.129

1366. június 20. „Nicolao filio Dominici Pilisiensi et castellano de Wyssegrad” UGDS II, 252–254.
(860. sz.), ENGEL 1985, 411.
122
1353. április 23. „magister Nicolaus filius Dominici castellanus de Vytan et officialis de Tur, fidelis
noster miles” DL 4000.
123
1352. szeptember 11. „ad intercessionem magistri Nicolai filii Dominici castellani de Vythan” DL
4253., kiadása: ANJOUKORI OKMT. V, 608. (379. sz.). Nem derül ki, ismeretségük honnan való.
124
Legkésőbb 1362-ben már pilisi ispán és visegrádi várnagy, de vitányi várnagyként többet nem
szerepel. ENGEL 1996, 163, 462.
125
Feltételezett sírköve alapján 1368. december 18-án hunyt el és a margitszigeti ferences kolostorban
helyezhették végső nyugalomra. ENGEL–LŐVEI 1992, 54. Engel itt azonosítja Vezsenyi családját is;
lásd még ENGEL GENEALÓGIA, Vezsenyi tábla.
126
BAGI 2010, 40Ez a lehetőség szerepel Engel archontológiai kézikönyvében, ez inkább nyomdahiba
lehet, amely szerint Vezsenyi Domokos fia Miklós nyitrai ispán és csejtei várnagyként működött volna
1375/76-ban. (ENGEL 1996, 160., ENGEL 1996, II, 258.) Az erre vonatkozó adatok azonban inkább az
Ostffy nemzetség Domokos fia Miklós nevű tagjára vonatkoznak. A két hivatkozott oklevélben, év
nélkül: „Nicolaus filius Dominici condam bani” DL 95493., valamint 1375. október 17. „ Nicolao filii
Dominici condam similiter bani” szerepel, DL 83344. Ostffy Domokos macsói bán volt, míg Vezsenyit
sohasem nevezték így.
127
FÜGEDI 1986b, 42. Engel Pál nem ismer adatot sem királyi, sem királynéi udvarmesterségére:
ENGEL 1996, 51., 60. Az azonban tagadhatatlan, hogy felesége – lehet, csak özvegyként – a királyné
szűkebb környezetéhez tartozott. Erzsébet királyné Diósgyőrben kiadott oklevelén relátor: 1376. január
28. „relacio domine relicte Nicolai filii Dominici de Wesen” DL 6330. A feleség még 1381-ben is élt:
1381. május 1. „domina relicta et magister Ladislaus filius condam magistri Nicolaii filii Dominici de
Vesen” DF 219954.
128
Eddig a sírkő feliratával kapcsolatban csupán személyes ambició merült fel megoldási lehetőségként.
ENGEL–LŐVEI 1992, 54.
129
Asztalnokmester 1382–86 között. ENGEL 1996, 47.
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2.2.5. Csór nembeli Péter fia Tamás
Hasonló ívű, ám fényesebb karriert járt be Gesztes várának első ismert
várnagya, Csór Tamás, aki az előbb bemutatott várnagyoktól eltérően rendelkezett Fejér
megyei kötődéssel is. Nagy Péter fia Tamás mester a Csór nemzetség leszármazottja
volt.130 Részt vett I. Károly országegyesítő harcaiban, ott volt a rozgonyi csatában is.131
Jelen volt az osztrák háborúban is, Maróti Mihály mellett ő is megerősítette a brucki
békét. Hűségéről tett tanúbizonyságot a Basarab elleni 1330-as hadjárat során, amikor
lovát is a király meneküléséhez adta.132
Emellett szoros kapcsolatát mutatja az udvarral, hogy számos alkalommal
oklevelek relátora,133 és királyi lovagként is említették.134 Jogi felkészültségét
tükrözheti, hogy számos alkalommal segédkezett ítélethozatalban bírótársként is. 135
Bizalmas diplomáciai feladatokat is ellátott: előkészítette I. Károly 1333–34-es
nápolyi utazását, amelyen maga is részt vett, majd a következő évben ismét Nápolyban
járt diplomáciai küldetésen.136 1344-ben a királynét kísérte nápolyi útjára, de tagja volt
a következő évi avignoni küldöttségnek is, amely során engedélyt kért egy meg nem
valósult jeruzsálemi zarándoklatra.137 Számos megye irányításával is megbízták Csór

Személyéről több feldolgozás is született: PÓR 1890, 1–24., KARÁCSONYI 1900, 408., SPEKNER
2002, 406.
131
PÓR 1890, 5.
132
Az uralkodó utal rá későbbi adománya során: 1335. június 22. ANJOUKORI OKMT. III, 174–177.
(125. sz.).
133
1333. május 30. „relacio Tome filii Petri” DL 69213. (hátoldalt a pecsét alatt), ANJOU OKLT. XVII,
13. (272. sz.); 1340. május 31. „relacio Petri [filii] Thome” DF 249578. ANJOU OKLT. XXV, 162.
(343. sz.); 1340. november 14. „relacio Petri [filii] Thome” DF 271843 (hátoldalt a pecsét alatt, de az
oklevélben is szerepel Tamás), ANJOU OKLT. XXV, 298. (660. sz).; 1342. szeptember 18. „relacio
Thome filii Petri et Pauli de Wgal DF 262495., ANJOU OKLT. XXVI, 337. (490. sz.); 1348. augusztus
14. „relacio Thome filii Petri” DL 71416.; 1350 április 29. „relacio magistri Thome filii Petri” HO I,
207. (136. sz.), 1350. október 22. „relacio magistrorum Thome filii Petri Cyko et Nicolai filii Briccy”
DF 249099. ANJOU OKLT. XXXIV, 385. (700. sz.); 1354. március 19. „relacio Thome filii Petri”
ANJOUKORI OKMT. VI, 177. (110. sz.), eredetije nem maradt fenn.
134
1350. február 2. „nobilis vir magister Thomas filius Petri Magni castellanus de Chokakw comes
Lyptoviensis, aule regie miles” DL 102946.
135
Az országbírói ítélőszéken: 1331. január 27. ANJOU OKLT. XV, 28. (47. sz.); 1336. november 11.
ANJOU OKLT. XX, 304–305. (427. sz.); 1331. szeptember.29. ANJOU OKLT. XV, 226. (392. sz.);
1335. március 6. ANJOU OKLT. XIX, 49. (95. sz.); 1339. november 25. ANJOU OKLT. XXIII, 327.
(713. sz.); fogott bíró 1335. május 3. ANJOU OKLT. XIX, 108. (241. sz.); 1339. április körül, ANJOU
OKLT. XXIII, 107. (204. sz.); 1339. november 25. ANJOU OKLT. XXIII, 154. (323. sz.); királlyal
1339. november 19. ANJOU OKLT. XXIII, 322. (703. sz.); 1340. június 26. ANJOU OKLT. XXIV,
194. (474. sz.); 1342. május 8. k. ANJOU OKLT. XXVI, 165–167. (198. sz.); 1354. február 9. ANJOU
OKLT. XXXVIII, 114. (88. sz.), 1354. március 4. ANJOU OKLT. XXXVIII, 129., 140. (114., 128. sz.);
1354. április 22. ANJOU OKLT. XXXVIII, 194–195. (219. sz.).
136
További adatokkal: PÓR 1890, 11–12. Csór Tamás a birtokain levő egyházak számára szerzett
kiváltságai: THEINER I, 872–876., 879–881., 883.
137
Királyi és királynéi követként: 1345. szeptember 26. ANJOU OKLT. 356. (618–619. sz.).
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Tamást. 1338–39-ben zólyomi és turóci ispán, 1338–1350 között liptói ispán, majd
kőrösi és rojcsai ispán, míg erdélyi vajdasága mellett szolnoki ispán volt.138 1349 és
1351 között István herceg szolgálatában állt, ám eközben megtarthatta többi tisztségét
is.139 Ekkor kapott először országos méltóságot: erdélyi vajda lett 1350-ben, amelyet
azonban csak rövid ideig, 1351-ig töltött be,140 majd ezt követően lett ajtónállómester
1353-tól141 és a királyné óbudai várnagya.142 Ez utóbbi minőségében a királyné nevében
is eljárt.143
I. Károly király közvetlenül azután, hogy megszerezte Csókakő és Gesztes
várát, rögtön Csór nembeli Tamásra bízta azokat. Tamás 1328-ban már biztosan
csókakői várnagy volt, hiszen e tisztségében erősítette meg a brucki békét. 144 Gesztes
várát nem említették 1331-ig, azonban a későbbi adatok fényében feltételezhetjük, hogy
Csór Tamás Csókakő várával együtt kapta meg e vár várnagyságát is. Erre az első biztos
adat 1331 áprilisából származik. Az utolsó ismert forrás 1341-ben említette Tamás
gesztesi várnagyságát.145 Sajnos azt nem tudjuk, hogy a vértesi várakban mi történt ez

138

ENGEL 1996, 150., 215., 244., 253., 257.
SPEKNER 2002, 406.
140
István herceg vajdája: ENGEL 1996, 12.
141
ENGEL 1996, 48.
142
ENGEL 1996, 379.
143
1354. június 7. ANJOU OKLT. XXXVIII, 250. (311. sz.); 1354. június 9. ANJOU OKLT. XXXVIII,
252–253. (315. sz.).
144
1328. szeptember 21. „Thomas castellanus de Chokaku” DF 257972. Tamás 16 mm átmérőjű
pecsétjének körirata +S[IGILLUM] TOME D’ [CHOKAKV]. A pecsétek között az övé a legkisebbek
közé tartozik. ENGEL–LŐVEI 1998, 135., 146 ANJOU-KORI XII, 221–227. (423. sz.).
145
1331. április 7. „magister Thomas filius Petri Magni castellanus de Chokakw et de Geztes” DL 58467.;
1331. július 13. „magister Thomas filius Petri Magni castellanus de Chokakw et de Gestus” DL 2670.;
1332. március 8. „magister Thomas filius Petri castellanus de Chokakev et de Kezthes” DL 2698.; 1332.
március 22. „Thomas filius Petri castellanus castrorum nostrorum de Geztus et de Chokakw” DL
58468.; 1332. június 14. „magistro Thoma filio Petri Magni castellano nostro Chokakw et de Geztus,
familiari nobis et fideli” DL 2730.; 1332. napi kelet nélkül, „magistro Thoma filio Petri Magni
castellano de Chokakw et de Geztus” DL 58472.; 1333. február 8. „magister Thomas filius Petri
castellanus Chokakw et de Geztws, dilectus et fidelis familiaris noster” DL 58475.; 1333. április 24. „
magistro Thoma filio Petri Magni castellano de Chokakw et de Geztws” DL 30002.; 1333. május 2.
„magister Thomas castellanus de Chokakw et de Geztws et Pethew frater eius, castellanus de Cheureugh
filii Petri Magni de genere Chor, fideles et familiares nostri” DL 85226.; 1334. február 27. „magistrum
Thomam filium Petri Magni castellanum de Chokakw et de Geztes” DL 44031.; 1335. március 6.
„Thoma filio Petri castellano de Choukakw et Geztus” ANJOUKORI OKMT. III, 132–137 (96. sz.);
1335. március 19. „Thomas filius Petri Magni castellanus de Chokakw et de Geztus” DL 58535.; 1335.
június 1. „magister Thomas filius Petri Magni castellanus de Chokakw et de Keztus” DL 58481.; 1335.
június 22. „magister Thomas filius Petri Magni castellanus de Chokakw et de Geztws” DL 2673.; 1336.
április 7. „nobilis vir magister Thomas filius Petri Magni castellanus de Choukakw et de Geztus” HO II,
67–68. (54. sz.); 1336. július 15. „magister Thomas filius Petri castellanus de Chou[kakw et de Geztus]”
DF 251806. (a fényképen a pecsétszalag kitakarja; újkori átírása: DF 251814); 1341. április 15.
„magister Thomas filius Petri comes Lypthowyensis et castellanus de Chokaku et de Geztus” DF
251806., és újkori átírása: DF 251814. — Itt kell megjegyezni, hogy az 1341-es gesztesi említés az
1336-os oklevelek átírásakor keletkezett. Nem tartozik azonban ide: ANJOU OKLT. XX, 271. (360.
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idő alatt, mivel a várnagyi említések mindig csupán Csór Tamás neve mellett álltak –
sokszor rendszertelenül. Az jól látható, hogy a csókakői várnagyság mellett a liptói
ispáni címét használta a leggyakrabban. Csókakő szerepel akkor is a neve mellett,
amikor ajtónállómester, így elképzelhető, de nem bizonyítható, hogy azért ragaszkodott
e címéhez, mert innen indult a karrierje.146 Nem tudni, hogy Gesztes irányításától egy
idő után ténylegesen megvált-e vagy csupán a többi fontosabb tisztség elhomályosította,
azért nem használta e jelentéktelenebbnek tartott címét. A következő ismert gesztesi
várnagy fia, János volt, így nem lehetetlen, hogy Tamás élete végéig irányította
Gesztest. Sok feladata mellett ugyan ezt aligha tehette meg közvetlenül, azonban
egyelőre alvárnagyáról csupán Csókakő esetében tudunk.147
Mindezek ellenére Tamás a Vértes vidékére komoly befolyással bírhatott,
hiszen 1347 májusában Győr és Komárom megyék általános gyűlésén a nádor az
alispánok és Csór Tamás tanácsára döntött egy ügyben.148 Tamás helyismeretre egyrészt
honorbirtokai miatt tehetett szert, mivel számos magánbirtokot sikerült gyűjtenie az
idők folyamán. Magabiztosságának oka másrészt talán familiárisai között kereshető,
akik közül több is Komárom vagy Fejér megyékből állt a szolgálatába.149
2.2.6. Királyi honorbirtokosok
Vezsenyi Miklós és Csór Tamás életútján keresztül is megfigyelhettük azt a
folyamatot, amely során a kis területű várnagyságokat összevonják. Azonban kezdetben
ezek a területek nem voltak összefüggőek, egymással szomszédosak. Engel Pál
kutatásai rávilágítanak arra, hogy idővel mindinkább elfogadottá vált az a szervezési
elv, hogy az egyes megyék határai közé eső királyi jogok az ispánt illessék meg. 150 A
14. század utolsó harmadára a Vértes vidéke pedig egy nagyméretű honorbirtokegyüttes, vagyis több megye honorjaiból álló tömb részévé vált. Sajnos e tömb
kialakulásának folyamatáról nem rendelkezünk közelebbi információkkal. A területek
sz.). A tartalomjegyzék hibásan a Nyitra megyében álló Geszte helyett a Komárom megyében álló
Gesztest hozza, pedig az oklevél tartalmából is egyértelműen kiderül, hogy Nyitra megyéről van szó.
146
Pl.: 1354. október 17. „magnificus vir magister Thomas filius Petri de Chokaku et Veteri Buda
castrorum castellanus, necnon magister ianitorum regalium” DF 251815.; 1354. október 21. „Thomas
filius Petri magister ianitorum nostrorum et castellanus de Chokakew” DL 58535.
147
1339. november 30. „Mathe vicecastellanus de Chokakeu” DL 40817.
148
1347. május 5. ANJOU OKLT. XXXI, 208. (371. sz.).
149
Komárom megye, Igmánd: Vigman-i Foy fia Farkas, 1333. május 1. ANJOU OKLT. XVII, 104. (219.
sz.); Fejér megye: Málasi Miklós fia Demeter, aki e megyében kapott tőle birtokot, 1343. március 2.
ANJOU-KORI XXVII, 93. (84. sz.), DF 229977.; óbudai várnagya: Berényi János fia Pál óbudai
alvárnagy, 1356. február 7. KÁROLY IV, 431.
150
ENGEL 2003c, 131.
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összekapcsolásával adódik az a nehézség, hogy egy-egy honorbirtokos vagy ispán nem
feltétlenül sorolta fel az összes tisztségét, így sokszor hipotézisekre kell hagyatkoznunk,
amelyeket az adathiányos időszakok „lefedésére” fogalmazunk meg. További problémát
jelent az a jelenség is, amely akkor fordul elő, ha országos tisztséget viselő személy
számára utalták ki az egyes honorokat. Az ilyen esetben sokszor hármas tagolású
irányítás jött létre.151 A báró maga helyett egy embert állított a megye élére, akit
nemritkán ispánnak címeztek – így nem minden esetben egyértelmű, hogy az adott
megye ispánja önállóan tevékenykedett-e, vagy valamelyik báró megbízásából. Végül
az ispán is maga helyett állított valakit a megye ügyeinek helyben történő kezelésére,
aki alispánként végezte a feladatát. E rendszerben a várak irányítására egyáltalán nem
rendelkezünk biztos adattal. Csak azt tudjuk biztosan, hogy a várak élére kerülő
személyek a honort birtoklónak, vagyis a „legfelső” szinten álló bárónak tartoztak
engedelmességgel.152 A Vértesben a 14. század második felétől az 1430-as évekig
ennek az igazgatási struktúrának a nyomai figyelhetők meg, ami azt jelenti, hogy
sokszor a legfelső szinten álló személyre is csak adattöredékek utalnak.
2.2.7. Gönyűi János
Gönyűi János Csór nembeli Tamás fia volt, de előnevét már a frissen megépült
rezidenciája után használta.153 János minden jel szerint megörökölte apja tisztségeit,
közöttük a legjelentősebbet, a bárói rangot jelentő ajtónállómesterséget.154 E címét
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ENGEL 1996, 93.
Erre utal Lajos parancslevele is: 1379. február 12. DL 101919.
153
Lásd a tartózkodásos fejezetben.
154
Engel Pál gyűjtése alapján Csór Tamás említése ajtónállómesterként 1358. szeptember 19-i. Gönyűi
János első említése 1361. január 25-i; a két időpont között üresedést feltételez, bár egy Jánosra
vonatkozó adatra is felhívja a figyelmet. ENGEL 1996, 48. Süttő Szilárd egy 1359. augusztus 25-i
említés alapján – ahol „Iohannis filii Alexandri magistri ianitorum regalium” szerepel, arra következtet,
hogy a 1358–1360 között szereplő János-adatok Cselenfi Jánosra vonatkoznak, aki egyben királynéi
ajtónállómester is volt. SÜTTŐ 2002, 31. Az általam összegyűjtött ajtónállómesteri adatok alapján
összetettebb a kép. (A vizsgálatba csak a függőpecsétes eredeti okleveleket vontam be.) Az utolsó évben
Tamás többször szerepel ajtónállómesterként: 1358. szeptember 9. „Thoma ianitorum” DL 4710. Ezt
követően több oklevélben nem szerepel ajtónállómester: 1358. november 9. DL 4803.; 1358. november
11. DL 41374.; 1358. december 11. DF 265988.; majd újra Tamás szerepel ajtónállómesterként: 1358.
december 16. „Thoma ianitorum” DL 50024., DL 50025. Meg kell említeni, hogy 1358. március 18.
után kiadott oklevélben szerepel „Iohanne ianitorum” DL 106922., azonban az oklevél keltezése nem
problémamentes. A következő esztendőben: 1359. február 1. „Iohanne ianitorum nostrorum magistro”
DF 266975.; 1359. február 4. „Iohanne ianitorum nostrorum” DL 5721. — A többi adat is csupán
Jánosról tesz említést, igaz, egy 1359. május 9-én kiadott oklevélben épp kiszakadt a hártya a ianitorum
szó előtt (DL 100079.); ezt követően az év folyamán nem szerepel a tisztség megnevezése
méltóságsorban. János ajtónállómester még a következő esetekben fordul elő: 1360. március 8. DL
101674.; 1360. július 17. DL 70638., DL 70639.; 1360. július 25. DF 236767. 1361-ben több
méltóságsorból kimarad az ajtónállómester tisztsége, János ajtónállómester 1361. július 21-én szerepel
152

31

megőrizte egészen 1374-ig.155 Feltételezhető, bár egyértelmű adatokkal nem
bizonyítható, hogy apja más honorjait – így Csókakő és Gesztes várnagyságát – is
megörökölte. Egyes jelek arra mutatnak, hogy már 1360-as esztendőben kialakult egy,
az egykor Csór Tamás ellenőrizte területnél jóval nagyobb összefüggő egység, amelyet
Gönyűi János irányított. Ez mindenképpen jelentős átszervezéssel járt együtt, és
közvetve János udvari presztízsét is jelezte. Egy – később tárgyalandó – 1379-ben
kiadott oklevélben rögzített állapotot visszavetítve úgy tűnik, hogy Vitány, Gesztes
várak, továbbá Győr és Komárom megyék – valamint a Bakony és vélhetően a Vértes
erdőispánságai – ekkor kerültek az ő irányítása alá. A helyzet pontosítására sajnos az
archontológiai adatok egyelőre kevésnek bizonyulnak, sem megerősíteni, sem cáfolni
nem tudják a feltételezést. Ugyan az 1360-as esztendő fordulójától több személy eltűnik
az említett megyecsoport éléről,156 ám Gönyűi nem jelenik meg olyan markánsan a
forrásokban, hogy ez eloszlathatná kételyeinket. Egyedül Győr megye esetében
figyelhető meg János ajtónállómester „korai”, 1363-ból való ispáni említése.157
Komáromi ispánságára 1369-ből,158 míg a bakonyira csak 1375-ből, és a többire csupán
1379-ből maradt fenn adat.159 (lásd 1. tábla)
Nem lehet véletlen, hogy a gyakorlatilag királyi uradalom nélkül álló Győr
megye ispáni címét mind a királyi oklevelek, mind János mester saját megnevezései is
megjelenítették.160 Az országos méltóságnak számító ajtónállómesterség mellett a győri

újra (DF 243790.). E dátumtól újra több alkalommal nevezik meg az ajtónállómestert: 1361. július 23.
DL 59.; ugyanaznap DL 69981.; 1361. augusztus 26. DL 4512.; 1361. augusztus 28. DL 5077.; 1361.
szeptember 29. DL 94087.; 1361. november 10. DL 49.; 1361. november 10. DL 3580., és ugyanaznap:
DL 5023., DL 5090., DL 75369. Itt kell megjegyezni azt is, hogy az Engel munkájában szereplő adat
helyes keltezése 1361. december 25. (DL 39319.), vö ENGEL 1996, 48.
155
Gönyűi János tisztségének végére sikerült újabb adatokat találni. A méltóságsorokban szerepel még az
év elején: 1374. január 2. „Iohanne ianitorum” DL 6179., továbbá 1374. február 2. „Iohanne ianitorum”
DF 273440. Egy perben: 1374. január 14. „Iohannem filium Thome magistrum ianitorum regalium” DF
263326. Az első nem Gönyűi Jánosra vonatkozó oklevél: 1374. november 10. „Mychle ianitorum” DL
65784.; a következő napon kiadott oklevéllel megegyezően: DL 6167.; személyét Engel Pál Cudar
Mihállyal azonosította. ENGEL 1996, 42.
156
Meggyesi Simon több tisztsége mellett győri és bakonyi ispán 1360 körülig. Mindkét esetben utoljára
1358-ban találkozunk vele a nevezett megyék ispánjaként. 1360-tól varasdi ispán, 1362-től újabb
megyék ispánságát kapta meg. Egyedül a pozsonyi ispáni tisztségének világosak időhatárai: 1351
decemberétől 1360. március 29-ig viselte e címet; utóda Szécsényi Kónya 1360. április 24-től ismert.
ENGEL 1996, 166–167.
157
1363. július 29. DL 90357.; kiadása: HORVÁTH 2005, 41. (9. sz.).
158
Tamás fia János tartott Komárom megyének congregatio generalist. 1369. napi kelet nélkül
„magistrum Iohannem filium Thome” DL 5773.
159
1379. február 12. DL 101919. kiadva: SZOVÁK 1989, 17.
160
1363. július 29. „Nos magister Iohannes filius Thome comes Iauriensis” DL 90357.; méltóságsorban:
1366. június 20. „ac eodem Iohanne filio Thomae comitatum Iauriensem regente” DF 244583.; 1373.
március 13. „Nos Iohannes filius Thomae magister ianitorum regalium, comes Iauriensis” DF 244593.;
1373. március 29. „magnifici Ioannis filii Thome magistri ianitorum nostrorum, comitis Iawriensis et
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ispánságot tartották – és tarthatta maga János is – a legfontosabb titulusnak. Ennek az az
oka, hogy több más királyi honort, – közöttük Gesztes, Csókakő és Vitány várainak
várnagyságát – valamint további megyéket, erdőispánságokat csatolhattak az ispáni
méltósághoz, annak növelésére.
Gönyűi Jánostól csupán néhány oklevelet ismerünk: ezek az 1370-es évekből
valók. Az egyiket Győrben161 adta ki, míg a másikat a Csókakő várához tartozó Mór
faluban.162 Egy további győri tartózkodására is van adatunk.163
Bár 1379-ben minden ismert tisztségéből leváltották, ennek hátterében inkább
megromlott egészsége vagy hajlott kora játszhatott szerepet. 1380-ban még az
országnagyok között találjuk,164 ezt követően azonban nem sokkal később elhalálozott.
165

Ami Gönyűi János pályafutását illeti, a töredékes adatokból is egyértelmű, hogy az

Anjou-kor befolyásos személye volt.166 Fia nem maradt életben, így arra törekedett,
hogy lányait fiúsítsák.
2.2.8. Himfi Benedek
1379. február 12-én Himfi Benedek vette át Gönyűi Jánostól a több megyére
kiterjedő honorbirtok irányítását. Himfi az Anjou-kor egyik legkiemelkedőbb alakja,
nagy befolyású főúr; számos alkalommal tett szolgálatot a királyi udvar számára. 167 Az
újonnan kinevezett ispán számára a vidék nem volt ismeretlen: 1357 és 1360 között már
irányította Komárom megyét, továbbá kisebb birtokokkal is rendelkezett Fejér
megyében Bogláron és Gerencséren.168 A Vértes környékének irányítását nem
élvezhette sokáig, hiszen a kinevezését követő esztendőben, 1380-ban meghalt. Rövid
működésére néhány adat maradt fenn: a győri ferences custos kereste őt Bánhidán, hogy
a rendi káptalan számára szükséges dolgokról egyeztessen, ám a találkozó ekkor nem

Comaromiensis” DL 58595., kiadva: BÁNFFY I, 315.; 1373. november 11. „vir magnificus Iohannes
filius Thome magister ianitorum regalium et comes Iauriensis” DL 6152.; 1375. november 12.
„Iohannes filius Thome de Gwnyu comes Iauriensis” DF 244598.
161
1373. március 13. DF 244593., lásd UGDS II, 401. (1001. sz.).
162
1375. november 12. DF 244598., lásd UGDS II, 438–439. (1042. sz.).
163
A győri káptalan előtt bevallást tett 1373. november 11-én: DL 6152.
164
„Iohannes de Gunyu” 1380. február 12. DF 258368.
165
1383. január 11. „condam magistri Ioannis filii Thome de Gwnw” DL 84300.; helyenként hibás
átírása: BÁNFFY I, 371. (CCLXIV. sz.).
166
1366-ban, az Andreanum megerősítésekor bárói tisztségének megfelelően a világiak között a 10.
helyen szerepelt: ENGEL 1985, 411. 1380-ban az osztrákokkal kötött megállapodásban bárói tisztség
nélkül is a 27. helyen sorolták fel: ENGEL 1985, 413.
167
Tisztségeire: ENGEL 1996, II. 100.; életére: SZOVÁK 1998, 80–83., HORVÁTH 2010b, 116.
168
HEIMIANA, 174. sz. (1361), 186. sz. (1363), 272. sz. (1377).
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volt sikeres.169 Ezen az adaton kívül ismert Benedek két oklevele, amelyeket a Vértes
vidékén keltezett, egyet 1380. szeptember 9-én Gerencséren, és a következő napon a
csókakői várhoz tartozó Sárkány birtokon.170
2.2.9. Lackfi István
A Himfi Benedek halálát követő időszakra csupán szórványos adatok maradtak
fenn a honorterületek vezetésére. Fejér, Győr megye – valamint a vértesi ispánság –
vezetőire csak az 1380-as évek végéről van adatunk, ahogyan Vitány, Gesztes és
Csókakő birtokosaira is.
A bakonyi ispánságot – és így vélhetően a központjaként szolgáló Csesznek
várát is – ifj. Mikcsfi Ákos irányította talán 1380 és 1384 között.171 A Himfi irányította
honorterületek közül csupán Pozsonyról és Komáromról rendelkezünk ismeretekkel.
Szécsi Miklós a pozsonyi ispánságban két évig lehetett utódja Himfinek.172 Őt az új
tárnokmester, Zámbó Miklós követte e tisztségében, aki egyben Komárom ispánja is
volt 1382 és 1384 között.173 Az oklevelekben 1382-ben megjelenő György komáromi
várnagy és ispán174 Zámbó Miklós familiárisa is lehetett. Nincs okunk feltételezni, hogy
a Gönyűi kezében összpontosult területi igazgatás teljesen széthullott volna, hiszen
Himfi Benedek is egyben vette át a térség irányítását. Ez esetben az adatok hiányára
magyarázat ismét az a már fentebb taglalt jelenség lehet, hogy a legtöbb esetben csupán
a legfontosabb tisztség került az oklevelekben rögzítésre. Ha feltételezésünk helytálló,
akkor legalább Zámbó Miklós tárnokmestert számításba vehetjük, mint a térség
honorbirtokosát. A kevés rendelkezésre álló adat alapján azonban nem lehet
egyértelműen állást foglalni.

[1380.] július 4. DL 47976.; kiadva: SZOVÁK 1989, 17.
1380. szeptember 9. „in Gerencher” DL 47901. Engel Pál 1380-ra keltezte: ENGEL 2003c, 151., 47.
j.; 1380. szeptember 10. „in Sarkan” DL 68262.
171
ENGEL 1996, 102. 1380 februárjában az országnagyok között említették. ENGEL 1996, 487.;
Erzsébet királyné oklevelének relátora: 1384. április 28. ENGEL–C.TÓTH 2005. 165. Később szlavón
bán: ENGEL 1996, II, 162.
172
ENGEL 1996, 168., egyúttal országbíró. I. Lajos király oklevelének relátora pl. 1382. június 19. DL
33185.; Erzsébet királyné oklevelének relátora: 1382. október 22., 1383. április 20. ENGEL–C. TÓTH
2005, 161–162.
173
ENGEL 1996, 168., 344. Erzsébet királyné oklevelének relátora: 1382. november 29. ENGEL–
C.TÓTH 2005, 161.; Mária királynő oklevelének relátora: 1383. január 16., 1383. március 8., 1384.
június 9., 1384. június 20. ENGEL–C.TÓTH 2005, 35–36.; Zsigmond király oklevelének relátora: 1388.
január 5. ZSO I. 37. (380. sz.), BTOE III. 18. (43. sz.).
174
1382. szeptember 9. „nos Georgius castellanus et comes de Kamario” DF 248898.; bevallást tettek
előtte.
169
170
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Az évtized közepére felértékelődött a Duna menti megyék láncolata, hiszen
Mária királynő Zsigmond 1384-es kikosarazásával ugyan elérte, hogy korábbi
vőlegénye elhagyja az országot, de az a rokonainál keresett menedéket és segítséget. A
katonai támogatás fejében pedig elzálogosította a Duna és a Vág közötti területeket a
morva őrgrófoknak, akik meg is vetették ott a lábukat. Így Mária számára szükségessé
vált, hogy felkészüljön a csehek elleni hadjáratra. A határvédelembe a (csáktornyai)
Lackfi István vezette főúri csoport is aktívan bekapcsolódott.175 A cseh-morva csapatok
betörésére 1386 tavaszán került sor, amelynek során számos határmenti várost
(Nagyszombat, Sopron, Pozsony, Óvár, Kőszeg) el tudtak foglalni.176 Talán már e
hadjáratra történő felkészülés során sikerült Lackfinak megszereznie Komárom várát.
Erre 1387-ből maradt fenn egy oklevél, amely csupán arra utal, hogy Lackfi István 8000
aranyforintért szerezte meg korábban Mária királynőtől a várat, és ezt Zsigmonddal is
megerősítette.177 A feltételezést alátámaszthatja az is, hogy Lackfi István 1386 elején
már nem mutatható ki országos tisztviselőként,178 miközben a királynő közvetlen
környezetében előfordult.179 1387-ben ráadásul Komárom mellett az övé lett a csehmorva csapatok által elfoglalt Moson megyei Óvár vára is.180
2.3. A várak a Zsigmond-korban
Az 1386 első felében lezajlott hadjárat után Győrben megegyeztek 181 a
szembenálló felek, Lackfi pedig legkésőbb 1387 januárjától megkapta a nádori
tisztséget, amelyet egészen 1392-ig megőrzött.182 Nádorsága alatt kimutatható – többek
között – Veszprém, Komárom és Győr megyék ispánjaként, és biztos kézzel irányította
Komárom és Óvár várát is. Győri ispánként befolyása lehetett a vértesi várakra is,
amelyek várnagyait azonban nem ismerjük. Lackfi nádor Tatán és környékén is több

SÜTTŐ 2003, 58.
SÜTTŐ 2003, 130–131.
177
1387. április 17. „quaddam castrum nostrum Komaron vocatum in comitatu Komar<on>iensi habitum
ergaque eundem dominum Stephanum palatinum per obligacionem memorate domine Marie regine
conthoralis nostre karissime litteris eiusdem mediantibus factam in octo milibus florenis pro pignore
existens, cum omnibus villis et quibusvis suis pertinenciis ac utilitatibus...” DL 7253.
178
Erdélyi vajdaként utoljára 1386. február 7-én említették: SÜTTŐ 2003, 169.; a tisztségben utódja
idősebb Losonci László, akinek első említése: 1386. március 26. ENGEL 1996, 13. 1386-ban más
tisztséget nem viselt: ENGEL 1996, II. 139.
179
Pl. relációs jegyzet: 1385. november 15. „Stephani wayvode” DL 7165., SÜTTŐ 2003, II. 287. (504.
sz.); a királynővel együtt tett le esküt a világi elöljáróságok között első helyen: 1386. május 1.
„Stephanus pridem waywoda” DF 287484., SÜTTŐ 2003, II. 368–369. (49. sz.).
180
ENGEL 1996, 385.
181
1386. május 1. SÜTTŐ 2003, 131.
182
C. TÓTH 2012, 54. itt a nádorság megszerzésére az 1386 ősze szerepel. C:TÓTH 2009a.
175
176
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birtokot szerzett, a mezőváros határában új mellék(?)- rezidenciájának felépítésébe is
belefogott. A vértesi várak azonban nem kerültek magánkézre. Erre utal, hogy a királyi
család tagjai felkeresték a térséget: Kotromanić Erzsébet királyné 1381 nyarán
látogatást tett Gerencséren,183 valamint Zsigmond király és Mária királyné is adott ki
oklevelet Gesztes falai között 1388 őszén.184 Ráadásul 1387-ben Gesztes uradalmából
eladományoztak egy birtokot – erről fennmaradt Zsigmond és Mária oklevele is,
amelyekben mindketten sajátjuknak nevezték a várat, mi több, Mária királyné oklevelét
Lackfi István referálta.185
Lackfi István nádorsága elején befolyásos tagja maradt a királyi udvarnak.186
Zsigmond hatalmának növekedésével párhuzamosan azonban az ő csillaga is
lehanyatlott: 1392-ben a király elvette tőle a nádori tisztséget, bár ekkor még
lovászmesteri és varasdi ispán címét187 – továbbá feltehetően Győr és Komárom
megyék valamint a vértesi várak honorjait is – megtarthatta. Végül 1397-ben árulásra
hivatkozva – amelynek körülményei nem tisztázottak188 – kivégeztette és birtokait
elkobozta.
2.3.1. Lackfi bukása után
A Lackfi István bukását követő időszakra kevés adat maradt fenn a megyék
igazgatásáról, annak ellenére, hogy a korábbiakhoz képest jó forrásadottsággal
rendelkezünk. A vértesi várakra ez idő tájt csupán néhány közvetett információt
találhatunk. A várak feltehetően megmaradtak Győr megye honorjának részeként, erre

„in Gerencher” 1381. július 7. DL 86196.
Lásd a 4.3. fejezetet.
185
1387. augusztus 6. „totam nostram possessionem seu porcionem posessionariam in possessione Barati
vocata in comitatu Iauriensi existenti habitam… veris metis et antiquis, quibus attentis per nos vel
nostros predecessores servata fuit et posseessa, a castro nostro Geztes appelato, ad quod eadem
possessio dinoscitur pertinere, exemptu et excisam nove nostre donacionis titulo...” DL 7297., ZSO I.
18. (173. sz.) Ugyanerről a napról fennmaradt Mária királynő nehezen olvasható oklevele is: DL 7299.,
ZSO I., 18. (174. sz.)
186
Befolyását szépen példázza, hogy Süttő Szilárd szerint Zsigmond király megkoronázásával azért várt
1387 elejéig, mert Lackfi nem állt ki egyértelműen mellette. SÜTTŐ 2003, 59. Az újonnan
megválasztott király nádora lett. C. TÓTH 2012, 53–54.; relátor 1387. január 27. DL 77942, DL 87569,
DL 88917., SÜTTŐ 2003b, 439–440. (782. sz.); 1387. május 24., C. TÓTH 2005, 243. (9. sz.); 1387.
szeptember 10. C. TÓTH 2005, 245. (16. sz., unacum rege et regina); a királyné oklevelének relátora
ENGEL–C. TÓTH 2005, 35–46. alapján: 1385. november 15., SÜTTŐ 2003, II. 294. (518. sz.); 1387.
augusztus 6. DL 7299.; 1387. november 3. DL. 7317.; 1390. november 19. HO IV. 228. (171. sz.). Az
elhidegülés 1390 végén következett be: C. TÓTH 2009a, 98.
187
Lovászmester, 1387–1395: ENGEL 1996, 41.; varasdi ispán, 1391–1397: uo. 224.; országnagy: 1396.
szeptember 8. DL 8181., ZSO I, 499–500. (4514. sz.).
188
Mályusz Elemér szerint a koncepciós per megfogalmazója Kanizsai volt: MÁLYUSZ 1984, 37–38.
Ezt az elképzelést elfogadta Fügedi Erik is: FÜGEDI 1986b, 109.
183
184
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főként az 1410-es évek adatait vizsgálva következtethetünk. Feltételezhetjük, hogy
Lackfi bukása után is a két vértesi vár állománya biztosíthatta a helyi rendfenntartáshoz
szükséges erőt, hiszen Győr megyében nem maradt királyi vár, ahonnan ezt a feladatot
elláthatták volna. Amennyiben ez a kapcsolat ténylegesen fennállt, abban az esetben a
várakat 1398 körül Marcali Dénes, míg 1405-ben Gersei Pető János igazgathatta.189
Marcali

Dénes

csáktornyai

Lackfi

István

familiárisa

volt,

annak

allovászmestere.190 Lackfi bukását követően a királyi udvarban talált támogatásra, így
gyakorlatilag átvehette az ura irányította honorok nagy részét. 1398 decemberében
Zsigmond király egyik oklevelének relátora volt, ami a királyi udvarral való szoros
kapcsolatát is jelzi.191 1398 és 1402 között fejéri és győri ispán, részben csókakői és
visegrádi várnagy volt,192 így tisztségei alapján feltételezhetjük, hogy az egykor Gönyűi
János kezén összpontosult honorok többségét még egy személyben irányította.193
Szolgálatai révén Marcali Dénes bárói tisztséget is kapott, 1416-ban országnagy volt,
majd 1419-től szlavón bánként tevékenykedett haláláig.194
Marcalit követően a fejéri és komáromi ispánok személyei gyakran változtak,
így az is feltételezhető, hogy ekkortájt nem kezelték egyben a területeket. Egy másik
lehetőség azonban egyszerűbbnek tűnik: csupán a legfelső szintet nem sikerül
azonosítani a már bemutatott hármas tagolású irányításban. Annyi azonban bizonyos,
hogy a várak nem kerültek magánkézbe, hiszen Zsigmond király 1403-ban újabb
birtokot adományozott el Gesztes uradalmából.195 Gersei Pető János esetében is csak

189

ENGEL 1996, 133.
Testvérével adományt nyertek Zsigmondtól 1394. augusztus 14. „Nicolai castellani castri Temeswar
vocati et Dyonisii agazonum nostrorum vicemagistri, filiorum Stephani de Marchal” DL 87752. Ekkor
Lackfi a lovászmester.
191
1498. december 14. „relacio Dyonisii filii Stephani de Marchal castellani Wissegradiensis” DL 42689.
192
Győri ispánként kiadott oklevele: 1398. augusztus 26. DF 264867., kiadva HORVÁTH 2005, 45. (14.
sz.); fejéri ispán, Csáki Györggyel együtt 1399. június 29. körül „[n]os magistri Georgius et Dyonisius
filii utriusque Stephani de Chaak videlicet et de Marzaly inter ceteros honores comites Albenses” DL
29449.; 1401. március 24. „magistris Georgio filio Stephani de Chaak et Dionisio filio alterius Stephani
de Marchali castellanis castrum nostrum Vissegrad ac inter ceteros honores comitibus Albensibus” DL
100314. Csókakői várnagyként királyi parancsra generális kongregációt tartottak. 1399. július 27. „per
magnificos dominos Dionisium de Marzali et Georgium de Chaky castellanos de Chokaku et comites
Albenses” DL 100307. Visegrádi várnagy: ENGEL 1996, 460–461. A felsorolt adatokból jól látható,
hogy gyakorlatilag Marcali csak a győri ispánságot irányíthatta egyedül.
193
A bakonyi térség és Komárom ez időben nem Marcali irányítása alatt állt, így feltehetően azokat
különböző megfontolásokból leválasztották. Csesznek várát Garai szerezte meg még 1392-ben: ENGEL
1996, 294. Komáromra és ispánjaira: ENGEL 1996, 141.
194
ENGEL 1996, 20., 493.
195
1403. március 25. DL 105866.
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győri ispánságára van adatunk,196 ráadásul életpályáját megfigyelve, ez kisebb kitérőt
jelentett számára. Gersei Pető János ugyanis – bár a király különös familiárisa volt197 –
1404-től haláláig zalai ispán, 1421-től vasi ispán és Tátika várnagya 1422–23-ban.198 Ez
is arra utalhat, hogy Zsigmond átmeneti intézkedésnek szánta Gersei Pető győri
tisztségét, hogy azt húgának átadhassa.
2.3.2. Margit hercegnő
Úgy tűnik, a térségben 1405 körül az egységes irányítású, több honorból álló
tömb újra kialakult. Ennek élén Margit hercegnő, Zsigmond király húga állt, aki 1390
óta Hohenzollern (III.) János nürnbergi várgróf (Burggraf) felesége volt.199 Egyelőre
kérdéses, hogy várgrófnéként miért kapott Magyarországon területet, ahogyan az is,
hogy arra miért 1405-ben került sor, hiszen férje tíz évvel túlélve őt csak 1420-ban
hunyt el. Bár az adatok jórészt közvetettek, az egyértelműnek tűnik, hogy az 1405 és
1409/1410 közötti időszakban Zsigmond nővére irányította a térséget. 200 Az Engel Pál
által megfogalmazott hipotézis legfontosabb kiindulási pontja az, hogy Margit halálát
követően Zsigmond 1410 nyarán férje testvérének, Hohenzollern Frigyesnek jelentős
területet adott át, köztük Pozsony várát és városát, Komárom, Gesztes, Vitány várait,
Neszmély és Tata mezővárosokat, valamint a gerencséri vadászóhelyet. Arra
rendelkezünk a legtöbb adattal, hogy Margit Pozsony vára, városa és megyéje felett
rendelkezett.201 Az archontológiai adatok alapján a térség feletti kormányzás átvételére
1405. június 22. és július 2. között kerülhetett sor.202 A többi területre alapvetően egy
közvetett adat utal, amely szerint a hercegnő a borsmonostori apátnak vámmentességet
Győri és zalai ispánként: 1405. május 1. DL 92242., regesztája: ZSO II/1, 462. (3843. sz.), és 1405.
május 24. ZSO II/1, 475. (3906. sz.)
197
Relátor: 1403. november 6. „ad relationem Iohannis filii Petew” DL 8915.; az udvar tagja, speciális
familiáris: ENGEL 1996, 495.
198
ENGEL 1996, 228., 237., 441.
199
WERTNER 1904, 376–377.
200
Engel Pál archontológiai adatokra támaszkodva fejtette ki ezt az elképzelését, amelynek fontos eleme,
hogy Hohenzollern Frigyes, Margit férjének testvére 1410-ben jelentős területet kapott Zsigmondtól. E
területről feltételezi Engel, töredékes adatok alapján, hogy Margit hercegnő is befolyással bírt. ENGEL
1977, 179., 182–183. Továbbá még Margit irányította az itt nem tárgyalt Turóc megyét és Semptét is.
ENGEL 1977, 53.
201
Pozsonyi ispáni honor birtoklására közvetett adat: Zsigmond a pozsonyiakhoz írt levelében
ellenkezésük esetére nővérét, Margitot jelölte meg, aki engedelmességre kényszeríti őket. 1406. február
26. DF 228177., regesztája: ZSO II/1, 554. (4497. sz.). Igaz, saját levelében ekkor még nem utal
pozsonyi „kötődésére”: 1406. május 4. „Margaretha Dei gracia purkravissa Neuembergiensis” DL 9205.
Maga is feltünteti a pozsonyi honort címei között: 1409. június 18. „Margaretha Dei gracia illustris
princeps de Nurembergh necnon comitatus Posoniensis possidens” DF 273838.
202
1405. június 22-ig Wettaui Smilo pozsonyi ispán; méltóságsorban: 1405. június 22. DF 209837.
Nevében kiadott utolsó megyei oklevél: 1405. június 20. DL 9040.
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adományozott Pestig, és erről értesítette várnagyait, officiálisait és vámszedőit.203 Ez
azonban csak akként értelmezhető, hogy a hercegnő rendelkezett a vámok nagy részével
az oda vezető úton, amelyek többsége Komárom, Gesztes és Vitány várához tartozott.
Margit komáromi birtoklására utal továbbá, hogy az ispánok vagy várnagyok között
olyan személyek szerepelnek, akik Pozsonyban már a hercegnő szolgálatában álltak.204
1417-ben Zsigmond király is megemlékezett arról, hogy Komárom várát nővére
igazgatta.205 A vértesi várak irányításáról még így is csupán közvetett adataink szólnak.
Az események rekonstrukcióját azonban megerősíteni látszik egy Mátyás-kori
tanúvallomás, amely során – másodlagos információként – Margit hercegnőt a térség
egykori birtokosának nevezték meg.206 Arról nem rendelkezünk forrással, hogy a várak
tényleges igazgatását kik végezték, mint ahogyan arra sem maradt fenn adat, hogy a
honorbirtokos felkereste-e valaha valamelyik erősséget.207
2.3.3. Hohenzollern Frigyes
1410. június 2-án Margit hercegnő elhunyt.208 Július 25-én Zsigmond király
váratlan lépéssel – mint fentebb említettem – Margit sógorának, Hohenzollern Frigyes
nürnbergi várgrófnak az uralkodó adósságainak fejében 20 000 aranyforint értékben
hatalmas területeket zálogosított el. Ezek a birtokok gyakorlatilag felölelték az ÉszakDunántúl szinte összes királyi birtokát. Szerepel közöttük olyan is, amelyet Zsigmond
király csupán egy évvel a lekötés előtt szerzett meg.209 (1–2. térkép) Egyedül az egy
évvel korábban elkészült tatai vár nincs rajta a listán. Hohenzollern Frigyes így átvette a
Margit által kezelt legtöbb birtokot és tisztséget is, hiszen Zsigmond már egy hónappal

1406. május 4. DL 9205. kiadva: SOPRON VM. I, 575. (400. sz.).
Mayersdorfi Kristóf 1409–1410 között pozsonyi várnagy, egyben pozsonyi ispán, míg testvérével
legalább 1405-ben komáromi várnagyok és ispánok voltak. Silstrang Erik 1405–1408 között pozsonyi
ispán, míg 1409-ben komáromi ispánként és várnagyként tűnik fel. Felébresztheti a gyanúnkat a német
nevű Hohenstein Henrik személye is, aki 1407-ben volt komáromi ispán. ENGEL 1996, 141.,168–169.,
344., 395.
205
1417. augusztus 24. „que tempore condam illustris principis domine Margarethe burgravisse
Nuremburgensis, sororis nostre carissime, aut castellanorum castri nostri Komaromiensis” DF 248577,
regesztája: ZSO VI, 253. (835. sz.); hibás kiadása: FEJÉR X/5. 787–788. (CCCLX. sz.).
206
1487. május 8. „Stephanus Emerici de Alchwth fassus extitit scitu a tempore regis Sigismundi
nunquam preceptorem et conventum in dominio dicte possessionis Thymar fuisse, sed eandem
possessionem ab eo tempore, quo prius dictus condam Sigismundus rex castra Chokakew predictum ac
Ghezthes et Wythan eidem sorori sue, tandemque Stephano seniori de Rozgon dedisset, semper ad id
castrum Chokakw pertinuisse et possessam fuisse.” DL 106665.
207
Arra azonban maradt fenn adat, hogy a hercegnő Neszmélyen megfordult. 1408. augusztus 18. „in
Nezmel” DF 228045. regesztája: ZSO II/2, 166. (6296. sz.).
208
ENGEL 1977, 53.
209
Lásd az 5. fejezetet.
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a zálogosítás előtt, június végén kelt levelében „többek között pozsonyi ispánnak”
nevezte őt.210 Emellett a pozsonyi ispán és várnagy személyén kívül megtartotta Margit
tisztviselőit is,211 továbbá kifizette Neglerin Adelheidnak a Margit hercegnő érdekében
tett szolgálatait.212 Feltehetően Frigyes csupán biztosítékul kapta a területet, mert arra
nincsen adat, hogy tényleg birtokba vette az oklevélben felsorolt királyi javakat.
Mindenesetre egy néhány évtizeddel később keletkezett brandenburgi krónika
bejegyzése – igaz más összeggel – ismert egy Frigyes számára lekötött magyarországi
„lendlein”-t vagyis földterületet.213
A nürnbergi várgróf a Zsigmond király elleni felkelés után érkezett
Magyarországra, 214 ahol az uralkodó szolgálatába állt évi 4000 forintos fizetéssel.215 Az
biztos, hogy Frigyes kiváló diplomata volt, de a felkelés idején még nem mutatható ki
Zsigmond iránti szimpátiája.216 A király szolgálatában is főként diplomáciai feladatokat
teljesített.217 1410-ben, amikor Ruprecht német király meghalt, Zsigmond el kívánta
nyerni a német-római császári koronát. A cím megszerzésében leginkább Frigyes
lehetett segítségére, aki jól ismerte a császárság belpolitikai viszonyait. Ezért a birtokok
lekötése után nem sokkal már Zsigmond megbízottjaként próbálta elérni, hogy császárrá
válasszák a magyar királyt.218 A császári cím megszerzésére irányuló tárgyalásokon
ügyes taktikával végül sikerült elérnie, hogy 1410-ben Zsigmondot német-római

1410. június 22. „Friderico burgrauio Neurinbergensi et inter cetera comiti comitatus Posoniensis” DF
227695.; a megnevezés regeszta alapján: ZSO II/2, 364. (7712. sz.).
211
Sighardus lett a várnagy, Kapler Péter az ispán, de a Komáromnál nem volt változás 1409 és 1411
között. Kapler Péter már 1410 szeptemberében pozsonyi várnagy: 1410. szeptember 26. „Petrus Kappler
dictus comes Posniensis” DF 227095., továbbá 1411. március 10. „Petrus dictus Caplar comes
Posoniensis” DF 227860.; vö ENGEL 1996, 168., 141., 344., 395. Továbbá 1410. szeptember 23. után a
pozsonyi számadáskönyvekből kiderül, hogy Silstrang Pozsonyba ment tárgyalni. A bejegyzés
„hauptmann”-ként említette. Azonban mind a pozsonyi ispán, mind a pozsonyi várnagy ismert 1410-ből,
ráadásul a bejegyzésből egyértelmű, hogy a tárgyalás miatt volt ott, így a jelző vélhetően a komáromi
várnagyságára utal, – amelyre 1409-ből van adatunk. Néhány sorral feljebb kiderül az is, hogy Silstrang
– szintén szeptember 23. után – a Vértesben volt, ami közvetetten két dologra utal: egyik, hogy
bizonyítéka lehet annak, hogy a pozsonyi várnagy személyén kívül Hohenzollern nem változtatott a
Margit által kinevezett embereken, a másik, hogy a Vértes is a Hohenzollern által igazgatott terület része
volt. FEJÉRPATAKY 1885, 50.
212
1412. április 22. ZSO III, 488. (2011. sz.). Igaz, Zsigmond is teljesítette nővére akaratát: 1411.
augusztus 1. DF 249180., regesztája: ZSO III, 231–232. (778. sz.).
213
EYB, 116–117. A mű szerzője Ludwig von Eyb der Ältere (1417–1502).
214
EYB, 116.
215
WENZEL 1851, 231.
216
Ruprecht felhatalmazásával Magyarország ügyében is tárgyalt. 1402. október 19. ZSO II/1, 239.
(2000. sz.), beszámolója a magyarországi politikai viszonyokról: 1402. október 19–28., ZSO II/1, 239.
(2003. sz.). Figyelemmel kísérte az események német szálát: 1403. január 22. ZSO II/1, 267. (2219. sz.).
Felesége révén Ruprecht római király sógora: 1404. december 4. ZSO II/1, 417. (3521. sz.).
217
A német lovagrenddel kapcsolatban: 1410. március 2. ZSO II/2, 329. (7391. sz.).
218
1410. augusztus 5. ZSO II/2, 398. (7816–7817. sz.).
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császárnak választották meg.219 Ebben az időben – s talán korábban is – Hohenzollern
Frigyes Zsigmond legbelsőbb tanácsadójaként működött. Miközben Zsigmond császárrá
választását készítette elő a birodalomban, a király adóssága egyre növekedett.220 Miután
1411-ben Zsigmond testvére, Jodok morva őrgróf elhunyt, az így megörökölt
Brandenburg pacifikálásával is Frigyes lett megbízva.221 Az idő múlásával Zsigmond
tovább növelte tartozásait Frigyessel szemben, így 1411 júliusában már 100 000 forintot
volt kénytelen a brandenburgi őrgrófságra rávezetni.222
Vélhetően ezzel az ügylettel Zsigmond visszaszerezte a magyarországi
birtokait.223 Ezt támogatja egy 1413-as pozsonyi vita, amely során a város a királynétól,
majd a királytól kért segítséget súlyos problémája megoldására. Hohenzollernre nem
történt utalás.224 Ráadásul egyes példákból kiindulva joggal feltételezhetjük, hogy
Magyarországon szolgálatot vállalt német nevű személyt is vitt magával Frigyes
Brandenburgba.225
2.3.4. Berencsi Sáfár István
Frigyes távozásával Zsigmond lényegében nem változtatott azon a politikáján,
hogy a Margit hercegnő által már alkalmazott német származású személyek irányítsák a
továbbiakban is a térséget. Csupán egyetlen újítással kísérletezett, ami összefüggésben
lehetett a frissen felépített tatai vár helyzetével, amelyet 1409-től keresett fel hosszabb
időre.226 Feltehetően a vár uradalmának hiánya miatt próbálta meg a térség felszabadult
honorjait összefogni, és ennek a honoregyüttesnek az élére bizalmasát, Berencsi Sáfár
Istvánt állította.227
Berencsi Gergely fia „Besenyő”, illetve tisztsége után „Sáfár” István karrierje
1386-tól követhető. Kezdetben udvari ifjú volt, majd 1403 és 1409 között Zsigmond
HÖNSCH 1986, 150–154. Zsigmond testvérének, Jodoknak a haláláig, 1411-ig a választás eredménye
bizonytalan volt, így igazán sok múlott Frigyes diplomáciai képességein.
220
Zsigmond Frigyesnek adta németországi adóit: 1411. július 3. ZSO III, 207. (542. sz.).
221
HÖNSCH 1996, 466.
222
1411. július 8. ZSO III, 209. (662. sz.).
223
Ha nem sikerült 1411-ben, akkor legkésőbb 1417. április 18-án szerezhette vissza, amikor Zsigmond
király Frigyesnek adta örökre a brandenburgi őrgrófságot a választófejedelemséggel együtt. HÖNSCH
1996, 466.
224
A királyné egy bizottságot javasolt, ahol Silstrang gesztesi és vitányi várnagy mellett Kapler Péter
„hawbtman zu Prespurk”, „grof Peter von Sant Joringen” és „Niclas von Pösingen”volt jelen, tehát
ekkor már nem volt Pozsony városában Hohenzollernnek befolyása. 1413. november 25. ZSO IV, 324.
219

(1329. sz.).

Eulenburgi Wentről ezt biztosan állíthatjuk. ENGEL 1977, 53–54.
Lásd a 4.1 fejezetet.
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Katonai és diplomáciai szolgálataiért – több cserén keresztül – végül Torna várával jutalmazta hűségét:
1409. március 11. ZSO II/2, 212–213. (6635–6637. sz.).
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király sáfárja volt.228 E minőségében volt re 1405-ben egy Komárom megyei
vonatkozású oklevélnek.229 1411-ben már Győr és Komárom megyék ispánja,230 további
két alkalommal tatai ispánként is említették: 1411-ben231 és 1412 nyarán, amikor
Zsigmond többedmagával utasította, hogy Tata környékén és a Vértesben szórakoztassa
a lengyel királyt, tehát diplomáciai feladatot teljesített.232 Vélhetően Berencsi győri
alispánja volt Récseni György 1412 októberében.233 Berencsi ezt követően nem maradt
a térség élén; 1413-ban és 1414-ben már tisztség nélkül említették.234 Nem sokkal
később követte urát, Zsigmond királyt a konstanzi zsinatra, majd franciaországi és
angliai útjára is elkísérte.235
Berencsi esete rávilágít arra, hogy a térségben a Margit hercegnő idején
kialakított igazgatási struktúra nem maradt végleges, hiszen Hohenzollern távozásával
eltűnt a hármas igazgatási szintből a legfelső. Ráadásul Berencsi István Margit hercegnő
térséghez képest jóval kisebb – ám úgy tűnik, összefüggőbb – területet irányított. A tatai
ispánság megjelenése a győri és komáromi ispánság kiegészítésével csupán egy kísérlet
lehetett a tatai vár ellátásához szükséges területek kialakításának. A tatai ispánság
vélhetően az egykori vértesi ispánság maradékával egyezhetett meg. Az 1410-es
években Zsigmond király további birtokokkal erősítette a vértesi várakat, ami közvetve
azok uradalmának átszervezésére is utal.236
Udvari ifjú: 1386. június 22. „Stephani Bisseni de Hord fidelis aule nostre, familiaris nostre maiestati”
DL 42359.; 1397. június 24. „Stephanus Byssenus filius Gregorii de Berench, homo noster de eisdem
aula et noster maiestatis curia, iuvenis specialiter ad id eligendo” DL 8234., regesztája ZSO I, 534.
(4845. sz.). — királyi sáfár: 1403. október 30. „Stephano filii Gregorii de Berench dispensatori regie
maiestatis” DF 265826., regesztája: ZSO II/1, 312. (2680. sz.); – 1409. május 27. „Stephanus filius
Gregorii de Ezdege (!) supremus regie excelencie dispensator” DF 273532.; volt sáfár 1410. november
28. „relacio magistri Stephani pridem dispensatoris regie maiestatis” DL 9695. (újkori másolat),
regesztája: ZSO II/2, 437. (8060. sz.).
229
1405. március 27. „relacio magistri Stephani supremi dispensatoris regis” DF 285979., kiadása: HO I,
297. (190. sz.).
230
1410 decemberében még nem tettek a neve mellé tisztséget: 1410. december 18. „relacio magistri
Stephani Bisseni filii Gregorii” HO II, 190–192. (129. sz.), míg 1411-ben már utalnak ispáni címére:
1411. április. 8. „relacio Stephani Bisseni comitis Komaroniensis” HO II, 192–193. (130. sz.). — 1411.
szeptember 14. „relacio Stephani de Berench comitis Iauriensis” DL 57420., regesztája ZSO IV, 257.
(934. sz.); 1411. november. 20. „relacio magistri Stephani de Berench comitatuum Komaroniensis et
Iawriniensis comitis” DL 39234., regesztája: ZSO IV. 323. (1244. sz.).
231
1411. szeptember 21. „inter ceteros honores Iauriensis necnon Comaroniensis et de Thatha
comitatuum comes” ZSO III, 265. (962. sz.)
232
1412. június 25. k. „Stephano Bisseno comiti in Thata” ZSO III, 549. (2338. sz.).
233
1412. október 8. DF 264893., kiadva: HORVÁTH 2011, 171. (137. sz.)
234
1413-ban és 1414-ben is bírótársként említették: minden tisztség nélkül, 1413. február 26. DL 10011.,
regesztája ZSO IV, 92–94. (228. sz.); volt királyi sáfárként: 1414. február 21. DL 62226. és DL 96854.
regesztája: ZSO IV, 396–397. (1699. sz.).
235
Franciaországi és angliai útját egy adománylevél említése őrizte meg. 1417. május 29. DL 58931. ZSO
VI, 172. (480. sz.).
236
Lásd az 5. fejezetet.
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2.3.5. Silstrang Erik237
Berencsi távozásával ismét csak azt tapasztaljuk, hogy a korábban együtt kezelt
megyék vezetése különböző, ám összességében mind német származású személyek
kezébe került. A győri ispánságot 1413 és 1417 – esetleg 1420 – között Silstrang Erik
irányította. Nem tudjuk, hogy Erik családja cseh vagy német eredetű volt-e. Hasonló
nevű személyek – különösen egy bizonyos Péter – akiket Erik rokonainak is
tekinthetünk, szintén a király szolgálatában álltak.238 Erik a 15. század elején érkezett
Magyarországra, és azonnal Margit hercegnő szolgálatába állt, aki 1405–1409 között
pozsonyi, majd 1409-től komáromi ispánná tette meg.239 Legkésőbb 1413 februárjától
győri ispán;240 ez évben említették még októberben és novemberben is mint a gesztesi
és vitányi várak várnagyát.241 Következő említése 1415 januárjában ismét – többek
között – mint vitányi és gesztesi várnagy történt; számára írt Zsigmond egy levelet,
amelyben megtiltotta, hogy az erdélyi szászoktól adót szedjen a Győr megyei
Pázmándon.242 Pázmánd Gesztes várához tartozó vámos hely volt, így jobban érthető
Silstrangnak a levél címzésében történt szereplése. Silstrang eddig ismert utolsó
szereplése világít rá a legjobban a győri ispánság és a vértesi várak kapcsolatára.
Zsigmondhoz, aki akkor a konstanzi zsinaton tartózkodott, az a panasz érkezett, hogy
Rumi Domoszló alpohárnokmeseter házát kifosztották és familiárisait megölték. A
király ezért – többek között – Silstrang Eriket bízta meg az elkövetők felkutatásával.243
Itt érhetjük legjobban tetten a királyi szándékot az egykori honoregyüttes többségében
német származású vezetőinek megtartására. A levélben a király megszólította Kapler

Többnyire csak a „vezetéknevét” említették, azonban több alkalommal a latinos formát „Erhardus”,
illetve a német levelekben „Erich”-ként említették.
238
Péter csehekkel együtt kezes 1416-ban Zsigmond király adósságában, ill. 1417-ben is, majd 1437-ben
kiválthatja Zsigmond engedélyével Spremberg várát. Ezt Silstrang Jánosnak ígéri Zsigmond, hogy
megadja tartozását. 1420-ban a Prága környéki ütközetben egy „Selstranck” Miklós is az elesettek
között: WERTNER 1913, 107.
239
Silstrang korábban Margit hercegnő pozsonyi és komáromi ispánja, valamint pozsonyi és komáromi
várnagya volt. ENGEL 1996, 168., 141., 344., 395.
240
Egy eredendően évszám nélküli oklevél alapján, amelyet tartalmi és formai megfontolásokból Mályusz
Elemér 1413-ra datált. ZSO IV, 88. (218. sz.), 1413. február 24. DL 62129.; a válaszlevélben: 1413.
április 8. „Erhardus Silstrang c[omes et iudices] nobilium comitatus Iauriensis” DL 62129. A két oklevél
kiadása: HORVÁTH 2005, 45–46. (15–16. sz.).
241
1413. október 19. „Silstrang castrorum Vitan et Gesthes vocatorum castellano” DF 239343., ZSO IV.
287. (1198. sz.); 1413. november 25. „Erich dem Silstrang purgroff der hewser Geschtas vnd Witans”
DF 239345., regesztája: ZSO IV, 324. (1329. sz.).
242
1415. január 13. „Silstrang, Vytan et Kestes” DF 54619., regesztája: ZSO V, 72. (60. sz.), UGDS III,
639–640. (1760. sz.).
243
1417. szeptember 21. „Silstrang capitaneo castorum Geztes et Vitan” DL 48769., kiadása: HO I, 311–
312. (200. sz.).
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Péter pozsonyi ispánt és Dubai Vencelt, Komárom ispánját is. A rablás áldozatának,
Rumi Domoszlónak főbb birtokai Vas megyében voltak. Nehéz elképzelni, hogy az
alpohárnokmester 3000 aranyforintot tartott volna a lakhelyén kívül, így feltehetően a
rablásra is Vas megyében került sor, az ügy kivizsgálásába a király mégsem vonta be az
adott megye ispánját. Ez alapján úgy tűnhet, hogy az itt elhelyezett emberekben jobban
megbízott mint más tisztviselőiben. Némileg árnyalja a képet, hogy Vas megye nem
rendelkezett királyi várral 1411 után, így ispánja is kevesebb karhatalmi erővel
rendelkezett.244 Talán ez magyarázza azt is, hogy Silstrangot többnyire Gesztes és
Vitány várnagyaként azonosították, mintsem a győri ispáni címét használták volna.
Silstrang Erikről ezután már nem szóltak többet a forrásaink.
2.3.6. A 15. század elejének kérdései
Elmondhatjuk tehát, hogy a 14. század végétől többször kialakult
honoregyüttes folytonossága nem bizonyítható. Bár úgy tűnik, hogy volt erre valamiféle
központi szándék, más kérdések mégis gyakran felülírták a központosított
területszervezés elvét, így az nem vált hosszútávon megszilárduló igazgatási egységgé.
Ennek ellenére a 15. században még többször tettek kísérletet a feltámasztására. A 15.
század elején a fenti tisztségekben nemcsak német nevű személyek szerepeltek:
pozsonyi ispán volt Szentgyörgyi Bazini György 1408–1409 között, míg komáromi
ispán Benedek és Imre 1406-ban.245 A jelenségre Engel Pál azt a magyarázatot látta
kézenfekvőnek, hogy esetenként a megyésispánok – akiket ez esetben a nemesség
választott volna meg – elszakadtak a megyék területén levő váraktól.246 Ez a feltételezés
azonban Berencsi helyzetét nem magyarázza: nehéz ugyanis feltételezni, hogy két
megye és egy újonnan kialakított ispánság nemessége választotta volna meg; ez
ellentmond a korszak ispáni kinevezési gyakorlatának is. Ez esetekben egyszerűbb úgy
értelmezni a kérdést, hogy Zsigmond király különböző – közel egy területen levő –
királyi javakat rendelt először testvére, majd sógora ellátására, és amennyiben érdeke
úgy kívánta, ispáni megbízást adott más hívének is – de a hatalmat jelentő várakat
„idegenek” irányítására bízta. Mindenestre az 1420-as évekig a térségben ugyanazok
személyek – igaz, helyüket gyakran változtatva – látták el e királyi birtokok irányítási
feladatait.
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Zsigmond, amikor hatévnyi távollét után Magyarországra érkezett 1419
januárjában, nagy erővel kezdett neki az ország rendbetételének. Azonban a nyár
folyamán meghalt a bátyja, Vencel, így a megürült cseh trón megszerzése miatt
decemberben újra elhagyta Magyarországot, és 1421-ig újra a királyi tanács itthon
maradt tagjai kormányoztak. Ezalatt az időszak alatt hagyta el hazánkat a legtöbb német
lovag, illetve tisztviselő.247
2.3.7. Idősebb Rozgonyi István (1420?–1440)
Az 1420-as évek elején Zsigmond kedvelt hívének, idősebb Rozgonyi
Istvánnak248 adta tisztségül a győri ispánságot és ezzel együtt a vértesi várakat. Idősebb
István két évtizeden keresztül igazgatta a térséget, úgy, hogy egyre több honort sikerült
a kezén összegyűjtenie. Engel Pál mutatott rá arra, hogy mind tisztségviselései, mind a
királyért tett számos szolgálata ellenére Zsigmond magánbirtokkal alig jutalmazta e
hívét.
Rozgonyi László fia, idősebb Rozgonyi István első említése 1388-ból való,
halála valamikor 1440. május 10-e előtt következett be.249 Zsigmond királyhoz az 1403.
évi felkelést követően csatlakozhatott és hamar udvari lovaggá lett. Első kisebb
tisztsége 1410–1425 között az essegvári várnagysággal együtt járó bakonyi és vértesi
ispánság volt. Emellett a király legkésőbb 1416 elejétől (bár valószínűleg már
hamarabb) rábízta a veszprémi püspökség kormányzását is. S noha testvérét, Péter
dömösi prépostot 1417 augusztusában az uralkodó kinevezte a veszprémi püspökség
élére, István továbbra is megmaradt annak kormányzója. Nem mellesleg Veszprém
megye vásárhelyi ítélőszékét is az ő embere vezette. A „társbérlet” Szászi János 1425
őszi veszprémi püspöki kinevezésével ért végett.250 E tisztségek mellett volt még az egri
püspökség kormányzója (1424–1425),251 testvére, Péter kinevezéséig. A legjelentősebb
méltóság, melyet élete folyamán elért, és ahogyan az utókor is az emlékezetében tartja,
a temesi ispánság volt. E tisztségét Ozorai Pipo 1426 legvégén bekövetkezett halála
után, legkésőbb 1427 közepén nyerte el. S noha temesi ispánságot 1438-ban elvesztette,
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ENGEL 1977, 54.
Rozgonyi Istvánhoz nem született még részletes önéletrajz, így az adatok az alábbi munkákra
támaszkodnak: ENGEL 2003b, 22–24., BÁRÁNY 2004, CSUKOVITS 1998, PÁLOSFALVI 2003,
SCHMIDTMAYER 2012b, 115–116.
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C. TÓTH 2010, 328., 333–334.
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az uralkodó kegyét továbbra is élvezte, hiszen győri és fejéri ispánságait megőrizte. Így
arra gyanakodhatunk, hogy leváltásában idős kora vagy valamilyen betegsége játszott
elsődleges szerepet.252 Idősebb Rozgonyi István esetében nem feledkezhetünk meg első
feleségéről, a Szentgyörgyi és Bazini család Szentgyörgyi ágából származó Cecíliáról
(†1436) sem,253 aki gyakran tartózkodott férje társaságában, elkísérte hosszú útjaira és
jelentős szerepet vállalt Galambóc várának ostrománál is. 254 Idősebb István több
hadjáratban is részt vett, ahol különböző sérüléseket is szerzett. A későbbi
birtokadományozó oklevelek narratiós részében található történetekből kitűnik, hogy
nagy hozzáértéssel kezelte a kor újdonságának is tekinthető tüzérségi eszközöket.255
Érdemeit oly módon is elismerték, hogy Zsigmond az általa alapított Sárkányrend
tagjává fogadta.256
Idősebb Rozgonyi István számos diplomáciai feladatot látott, el, külföldi
diplomatákkal is folytatott levelezést.257 Ráadásul Zsigmond királyt szinte összes
külföldi útján elkísérte, és itthon is főként a király környezetében tartózkodott.258
A Vértes vidéke szempontjából fontos tisztségét, amelyet haláláig megtartott, a
várakkal

együttjáró

győri

ispánságot,

legkésőbb

1422-ben

szerezte

meg.259

Elképzelhető, hogy már korábban ő lett volna a győri ispán, legalábbis erre utalhat,
hogy 1420-ban, amikor Győrben egy ügyben fogott bírákat soroltak fel, akkor a
megnevezettek sorrendje a következő volt: Rozgonyi István mester, Lajos tatai apát,
Bánhidai József győri alispán és Megyeri Varjú Gergely. 260 Rozgonyi sem ekkor, sem
később nem rendelkezett győri magánbirtokokkal, de néhány évvel később Varjú
Gergely és Bánhidai József utódai is Rozgonyi familiárisok lettek. A képet árnyalja
azonban, hogy 1421-ben még bakonyi ispáni címét használta, a jelentősebb győri

Tisztségeire ENGEL 1996, passim.
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béketárgyalásánál: 1429. január 22. – február eleje: ALTMANN 1897. 80. (7160. sz.) – A keltezésében
szereplő időpont a találkozó ideje alapján lett meghatározva. ENGEL–C.TÓTH 2005, 124.. A milanói
herceg levele Rozgonyihoz 1429. május 19. ÓVÁRY I, 111. (391.) és 1430. február 17. ÓVÁRY I, 113.
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helyett,261 továbbá győri alispánjának –

aki egyben Gesztes várnagya is volt –

hivatalviselését szintén csak 1422-től ismerjük.262 Az adat azonban arra mindenképpen
rávilágít, hogy jelentős befolyással bíró személyként tekintettek rá.
Az 1420-as évek közepén megkapta a fejéri ispáni tisztséget, valamint az azzal
járó csókakői várnagyi címet is.263 Amennyiben számba vesszük, hogy mekkora
területet igazgatott idősebb Rozgonyi István 1425-ben, akkor azt tapasztaljuk, hogy
szinte az összes olyan honort sikerült összegyűjtenie, ami egykor Gönyűi János, vagy
Himfi Benedek kezén összpontosult: ugyanis ő volt a győri, a fejéri, a bakonyi és a
vértesi ispán, valamint Gesztes, Vitány és Csókakő várnagya is. Az ispánságok közül
csak Komárom hiányzik, amelyet 1422 óta Garai nádor irányított. Csesznek vára helyett
– amely szintén Garainál volt – be kellett érje Essegvárral. Bár egyértelmű kortárs
forrásunk nincsen arra vonatkozólag, hogy Tata várához milyen kapcsolat fűzte, mégis
feltételezhetjük, hogy már az 1420-as évektől irányítása alá kerülhetett. Erre közvetett
bizonyíték lehet egy 1426-ra datált hamis oklevél, amelyben Tatát Zsigmond király
idősebb Rozgonyi Istvánnak adományozta.264 Ismerjük tatai várnagyát, Káli Pétert, aki a
Rozgonyiakkal szorosabb kapcsolatot alakított ki.265 Végül feleségének a pápához
1433-ban intézett kérelme is fennmaradt, amiben a Győr egyházmegyei Tata városában
álló Szentháromság egyháza számára búcsút kérvényezett.266
Idősebb Rozgonyi István főként a király környezetében tartózkodott, honorjait
familiárisaival irányította. A térséghez mégis közelebb került, hiszen először az ő
birtoklása idején fordult elő, hogy az uralkodó az egyik várat élethosszig tartó
adományként ruházza a helyben tevékenykedő személyre. Rozgonyi így szerezte meg

1421. április 13. „ad relacionem Stephani de Rozgon comitis de Bakon” DL 59125., 1421. április 14.
„relacio Stephani de Rozgon comitis Bakoniensis” DL 92874.
262
1422. június 17. DF 264955. További adatok a Megyeri Varjú Gergely c. fejezetben.
263
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csókakői várnagyságáról tudósít: 1424. június 11. ZSO XI, 274. (679. sz.), DL 106304., 1424. június 15.
ZSO XI, 281. (699. sz.), DL 106305., 1424. szeptember 26. ZSO XI, 455. (1100. sz.) DL 106310. – Az
azonban nem világos, hogy – az utolsó oklevél kivételével – miért nevezik temesi ispánnak, hiszen
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Csókakő várát 1430 szeptemberében.267 A várakat Zsigmond halálakor is a kezében
tartotta.
2.4. Albert uralkodásától V. László haláláig
2.4.1. A Rozgonyiak
Mielőtt rátérünk az események áttekintésére, meg kell ismernünk a történések
főszereplőit, a Rozgonyi-családot.268 (2. tábla) A Rozgonyiaknak ezidőben három ága
volt jelen az országos politikában. A számunkra legfontosabb ág Lászlóé, akinek már
említett fia, idősebb István (1388?–1440) temesi ispánként Zsigmond uralkodása alatt
jelentős szerepet töltött be az ország vezetésében. Istvánnak egyetlen felnőtt kort megélt
fia volt, ifjabb János, akit először 1431-ben említettek az oklevelek.269 Ifjabb János a
törvényes kort 1438-ra elérthette,270 de a fennmaradt források alapján így is egy
tizenéves gyermek jelenik meg előttünk.271
László testvére, Simon országbíróként alapozta meg fiainak jövőjét. A
későbbiekben összefoglalóan pozsonyi ágnak nevezett Simon-fiak hárman voltak: ifjabb
István (1388?–1443) pozsonyi ispán, György (1395–1457), a későbbi országbíró (1441–
1446), valamint az 1440-es évek eseményeinek fő mozgatója, Simon (1406–1444),
veszprémi (1428–1439), majd egri püspök (1440–1444). Ifjabb Istvánnak egy
gyermeke, Sebestyén (1439–1461) élte meg a felnőttkort, míg Györgynek csak lányai
születtek.
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1430. szeptember 5. DL 12306.
A családra vonatkozó adatokat többen összegyűjtötték, a legfontosabbak: KERESZTES 1926, 19–27;
ENGEL 1977, 71–73; ENGEL 2003c, 22–24; PÁLOSFALVI 2003, 899–901. A célszerűség miatt ez
utóbbi tanulmány terminológiáját használjuk az egyes ágak elkülönítésénél.
269 1431-ben egyes birtokadományok kapcsán fiatalon elhunyt testvérével, Istvánnal említették meg:
1431. január 6. DL 12351. és 1431. június 7. DL 12383. Érdekes és talán további következtetés
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adta át a székesfehérvári keresztesek konventjének. 1438. április 4. DL 106448; FEJÉR XI, 185–186.
(LXXIX. sz.) Szülők adománya: 1437. július 1. DL 106440.; FEJÉR X/7, 887–888. (CDXLV. sz.)
Apjával együtt indított pert: „Stephanus de Rozgon ac Iohannes filius eiusdem necnon alterius
Stephanus et Georgius filii Symonis de eadem Rozgon” 1439. június 6. DL 13397. Valamint önállóan
intézkedett bizonyos tímári birtokrészek adományozása során: 1440. február 3. előtt. DL 106460.
271 WERBŐCZY I, tit. 111., 4–5. §: itt 12 év a törvényes kor, azonban még a régi szokások között a 14.
életévet is megemlíti. Épp a családban 1473-ban a 12. életév betöltése azonban már elegendőnek
bizonyult a törvényes kor betöltéséhez ifjabb Osvát esetében, akinek életkorát ránézéssel állapították
meg. 1473. november 18. DL 17508.
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László

és

Simon

országbíró

unokatestvére

volt

János

(1379–1438)

tárnokmester, aki azonban nem tudta ezen ág anyagi jövőjét megalapozni. János fiai
(későbbiekben: János-fiak) négyen voltak: idősebb János (1438–1471), Lőrinc (1438–
1447), Rénold (1438–1472) és Osvát (1438–1460).
Mindhárom ág Albert gyors megkoronázásában volt érdekelt, és reménykedtek
abban, hogy az új uralkodó ezt megfelelően honorálja. Zsigmond halálát követően a
Vértes várbirtokainak viszonyait szemlélve elég egyértelmű helyzetet találunk. Az
ekkor készült várjegyzék tanúsága alapján Rozgonyi István temesi ispán honorként
(vagyis tisztségéért kapott egyfajta szolgálati birtokként) igazgatta Tata, Gesztes és
Vitány várakat, míg a rezidenciájának kiépített Csókakő erősségét élete tartamára meg
tudta szerezni.272 Albert uralkodásának végére jelentős hatalmat összpontosítottak a
kezükben. Idősebb Rozgonyi István ugyan hajlott kora miatt elveszítette a
határvédelemben kulcsszerepet játszó temesi ispánságot, de még így is tekintélyes
területeket irányított. Ide tartozott Tata, Vitány, Gesztes, Essegvár, Csókakő és
feltehetően a Tolna megyei Döbrököz vára is.273
2.4.2. 1440-es évek
Az 1440-es évtized egyike a magyar középkor legmozgalmasabb időszakainak.
A kortársak által is egyszerűen zavaros időknek nevezett korszakot nagyszámú
okleveles forrásból ismerhetjük meg. Ez egyrészt azt a lehetőséget hordozza magában,
hogy segítségükkel alaposabb képet lehet rajzolni az egykori eseményekről, másrészt
azonban sajnos sokszor ellentmondó információkkal is találkozunk, ami megnehezíti az
egykori események egyértelmű rekonstruálását. Sokszor nehéz megállapítani a
fennmaradt rengeteg jogi aktus, tiltakozás és bevallás, valamint szerződések információi
alapján azt, hogy ténylegesen ki vagy kik birtokolták és irányították a térség várait és
ezzel együtt uradalmait. Nem minden esetben egyértelmű, egy-egy megállapodásnak mi
volt a valós célja, és arra sem mindig maradt világos utalás, hogy ezeknek valóban
sikerült-e érvényt szerezni, vagy csupán a feleknek bizonyos jogigény biztosítására
adott lehetőséget.

ENGEL 1977, 197, 201. Csókakő mint ifjabb János és apja rezidenciája: SCHMIDTMAYER 2012a,
128–130.
273 Az adományozásokra fennmaradt legfontosabb oklevelek: 1439. június 24. DL 13408.; 1440. május 1.
DL 13900; 1458. február 6. DL 48991.; 1458. március 3. DL 15217.
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A kutatást tovább nehezíti, hogy a közállapotok tisztaságának nem kedvezett az
uralkodó személyének bizonytalansága, majd hiánya, amely miatt idővel az
országgyűlések határozatai értelmében több adomány is érvényét veszítette. Emellett
meg kell említeni azt is, hogy a korban oklevélhamisítók is működtek, akiknek a
tevékenysége érint(h)ette az alább feldolgozott adatokat is.274 Éppen ezért másodlagos
információkat

is

gyűjtöttünk,

amelyek

segítségével

egy-egy

jogi

esemény

megvalósulását ellenőrizni lehetett. Emellett igyekszünk végigkövetni azt is, hogy egy
országos viszonylatban is zűrzavaros időszakban miként próbálta megtartani a
különböző jogcímen szerzett várait ifjabb Rozgonyi János.
Térségünk azért is komolyabb jelentősséggel bír, mivel a medium regni, azaz
az ország közepének közvetlen közelében található régió, ahol az országos
változásokkal együtt jelentős helyi átalakulás ment végbe: az 1440-ben egy kézben
levő vértesi várak és uradalmaik az évtized végére teljesen széthulltak, különböző
birtokosok kerültek az élükre. Az évtized folyamán a Rozgonyi-család három ága,
valamint Újlaki Miklós – és talán Szécsi Tamás is – jogot formált a vértesi várakra.275
Szükségessé vált tehát a téma szélesebb alapon történő áttekintése, hiszen az
eddig megjelent tanulmányok sokszor különböző feltételezésekkel hidalták át az
eseményeket. Különösen az Újlaki szerepére és befolyásának mértékére vonatkozó
lehetőségek mutatnak nagy változatosságot.276
2.4.3. Albert király halálát követő időszak
Albert korai halála váratlanul érte az országot és kusza helyzetet teremtett,
hiszen lányai mellett várandós feleséget hagyott hátra, így egyértelmű örököse nem volt.
A király haláláról ifjabb István Tatáról írt levelében értesítette a pozsonyi polgárokat. 277

A Rozgonyiakat is érintő példa: a bevallott hamisítványok között egyet idősebb Rozgonyi István,
testvére és fia nevében írt a hamisító „item una littera fassionalis sub sigilo capituli Agriensis
privilegialiter ad fassionem dominorum condam Petri episcopi et Stephani de Rozgon ac Iohannis fili
eiusdem pro parte Ladislai de Zechen confecta”. 1449. június 16. DL 14210.
275
Pálosfalvi Tamás úgy véli, hogy a bonyolult – sokszor kusza – jogi helyzet nem mást takar, mint a
Rozgonyi család stratégiáját, amelynek segítségével a birtokokat ebben a nehéz időszakban próbálták
megőrizni. PÁLOSFALVI 2003, 927.
276 Károly János szerint Újlaki csak megpróbálta Csókakő várát befolyási övezetébe vonni. KÁROLY
1899, 304–305. Kubinyi András nem tartotta kizártnak, hogy Újlaki Miklós az egész térségre ki tudta
terjeszteni befolyását. KUBINYI 1973, 8–9. Csókakő várára vonatkozó források áttekintése során
részben hasonló eredményre jutott Bocsi Zsófia is: BOCSI 2005, 18. illetve később összefoglalta a
kérdést. BOCSI 2006, 53., különösen 13. és 24. jegyzetek. Korábban én is későbbre tettem Újlaki
térnyerését. Gesztes várának megszerzését Rozgonyi Margittal hoztam összefüggésbe:
SCHMIDTMAYER 2005, 28.; SCHMIDTMAYER 2010, 74.
277 1439. október 27. DF 239733.
274
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Feltehetően az ekkor itt tartózkodó idősebb Istvánnal latolgatták a lehetőségeiket, és
egyeztették a következő lépéseiket, majd mindketten Visegrádra siettek, ahol Albert
felesége, a várandós Erzsébet királyné tartózkodott.278 A kialakult helyzet miatt több
okuk is lehetett az aggodalomra, viszont reménykedhettek abban, hogy Erzsébet révén
biztosíthatják eddigi szerzeményeiket. A királyné ugyanis maga is támogatásra szorult,
és törekvéseit már Albert uralkodása idején is támogatták.279 Az a törékeny egyensúly,
amelyet az ország politikai elitje Albert halála után kialakítani igyekezett, már 1440
januárjában felbomlani látszott. Bár Erzsébet teljes meggyőződéssel érvelt amellett,
hogy fiút fog szülni, a nemesség mégis az ifjú lengyel királyban látta az ország sorsának
jobbra fordulását. Az ekkor tartott gyűlésen280 – ha minden igaz, Simon püspök
kezdeményezésére – el is határozták, hogy követeket küldenek Lengyelországba, és
meghívják a magyar trónra az ifjú lengyel királyt. A királyné erős akarattal próbálta az
ország irányítását saját kezébe venni, ami sokak nemtetszését kiváltotta. Egyre nagyobb
befolyáshoz próbálta juttatni rokonait, köztük a Szécsi fivéreket is.281 Közülük
esztergomi érsekké tette Szécsi Dénest,282 amivel magára haragította Rozgonyi Simon
egri püspököt. Míg a két Rozgonyi István, valamint a Szécsiek helyzetüket Erzsébet
udvarában, Visegrádon próbálták megerősíteni, ahol további számos főúr és nemes is
megjelent,283 addig Veszprém megyében Újlaki Miklós sereget gyűjtött, hogy a
koronázóváros környékén – s egyben új birtokközpontjának, Palotának a térségében – a
pozícióit – és talán az események irányítását is – a maga kezébe vehesse.284

278

SCHMIDTMAYER 2012b, 123.
MÁLYUSZ 1994, 132.
280 1440. január 7. DL 55194. Buda „commissio propria domine regine ex deliberacione prelatorum et
baronum facta”, a királyné országos tanácskozásra hívta a városokat is. TELEKI I, 159, 165.
281 1438 óta Vas és Zala megyék ispánjai. ENGEL 1996, 229., 237–238. Szécsi testvérekre összefoglaló
adatok: REISZIG 1942, 63–68.
282 Bár Szécsi már korábban is a királyné kegyeltjének számított, esztergomi kinevezését talán mégis
Alberttől kapta. KUBINYI 1993b, 100. Erősen árnyalja a képet, hogy Csetneki László nyitrai püspök
1439 novemberében az esztergomi érsekség kormányzójaként szerepel a pozsonyiak tizedével
kapcsolatban: 1439. november 3. DF 239735.; FEJÉR XI, 3. (CLXIX. sz.). Lehet, hogy a Bonfini által
örökített hagyománynak van valóságtartalma. Úgy tűnik, a pozsonyi tized kérdése áthúzódott a
következő évre, amikor is Erzsébet leveléből kiderül, hogy ifjabb Rozgonyi István szerette volna
magának tartani a pozsonyi tizedet: 1440. január 9. DF 239742. Szécsi pápai megerősítése mindenesetre
1440. február 15-én kelt. EUBEL 1914, 242.
283 1439. november 9-én, amikor Visegrádon, őrzőhelyén elhelyezték a szent koronát, a kiadott oklevélen
„commissio propria domine regine ex deliberatione baronum facta” szerepel. DL 13457.; FEJÉR XI,
328–330. (CLXVII. sz.)
284 400 lovassal az id. Rozgonyi István birtokában levő Essegvár uradalmának egyes tartozékait „élte fel”:
1439. december 19. DL 13460. Tehát nem tartózkodott Visegrádon, mint azt a korábbi kutatás
felvetette. TELEKI I, 159.
279
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2.4.5. A vértesi várak környezete
A vértesi várak tágabb környezetében az 1440-es években több fontos
erősséget és hozzájuk tartozó uradalmat, birtoktömböt találunk. Esztergom a 15.
században már a mindenkori érsek felügyelete alatt állt, 1440-től Szécsi Dénes
irányította. Komárom várát pontosan nem ismert körülmények között szerezte meg
Erzsébet királyné: elve(te)tte a Rozgonyiak pozsonyi ágától és a Szécsi-fivéreknek
adta.285 A várat az 1440-es évek elején Szécsi Tamás irányította, aki először egyetemen
tanult,286 utána a királyi udvarba állt szolgálatba,287 majd királynéi kincstartó288 és
királynéi tárnok volt.289 A kiváló katonai képességekkel is rendelkező Szécsi a királyné
egyik legfőbb bizalmasa lett.290

Ulászló Erzsébet királynéi jogon bírt várai között sorolta fel Komáromot: 1440. március 8. DL 39291.
Rozgonyi István és György 1439. június 2-án még komáromi ispán. DL 13389. Amennyiben tényleg
Albert adományából kapta Erzsébet, úgy az átadásra 1439. június és október között kellett sort keríteni.
A következő komáromi ispánra vonatkozó adat 1444-ből való, ekkor Szécsi Tamás nevezi magát annak:
1444. december 26. DF 207867.
286 SCHRAUF 1892, 59.
287
Udvari lovag: 1434. augusztus. 6. ZALA II, 482–483.; 1437. július 16. DL 100534.
288 Engel alapján Szécsi Tamás királynéi udvarmesterként szerepelne 1429-ben. ENGEL 1996, 61. Az
újkori másolatokban fennmaradt oklevélben, amelyben sok elírás található, azonban „Thomas Retz (!)
hoc tempore regni Ungarie magister aule” olvasható, így nem biztos, hogy Szécsi Tamásra
vonatkoztatható. DL 100462.; DL 103532. Főkincstartó: 1438. április 8. DL 100544.; 1442. október 11.
TELEKI X, 122–123. (LV. sz.) Egykori főkincstartóként: 1443. január 1. CHMEL 1838, LXXVII. (60.
sz.) Vö.: ENGEL 1996, 508.
289 A királynő parancsára az újévi ajéndék befizetését intézi Körmöcbányából „ad domum nostram
thavarnicalem in castro nostro Budensi habitam deffere et apportare debeatis, manibus fidelis nostri
egregii Thome de Zech, supremi thesaurarii et thavernici nostre maiestatis aut nomine suo vices suas
gerentibus ibidem assignaturi.” 1439. április 6. DF 249929. Ugyanazon a napon hasonlóképpen a
collectáról is intézkedett: 1439. április 6. DF 249927.
290 Ha megvizsgáljuk az Erzsébet királyné által kiadott oklevelek kancelláriai jelzeteit, akkor azt
tapasztaljuk, hogy különösen a sorsfordító időszakban, 1439 decembere és 1440 októbere között, Szécsi
Tamás kincstartó nevével találkozunk messze a legnagyobb számban (10 oklevélen): „referente” 1438.
november 16. HO II, 281. (179. sz.); DF 207849. Erzsébet királyné által kiadott okleveleken relator:
1439. december 11. DL 80704.; ZICHY VIII, 673–674. (471. sz.); és DL 80705; 1439. december 23. DF
228656., DF 281451.; 1440. január 8. DL 86367.; 1440. január 10. DL 63138.; 1440. január 30. DL
66698.; 1440. február 27. DL 92903.; 1440. október 28. DL 44303. A következő személy Salánki
Ágoston, a királyné alkancellárja (1441–1443), később győri püspök DF 287581., DF 258350., CHMEL
1838, LXXVII. (60. sz.), öt oklevélen szerepel: 1440. december 2. DF 287154.; 1441. február 25. DF
287157., DF 258231.; 1441. július 9. DF 287581.; 1442. június 7. DF 258376.: „presentibus Haynrico
Hayden camarario Wiennensi, Frank de Poler et Ladislao Farkas de Buda”. Négy oklevélen szerepel id.
Rozgonyi János királynői pohárnokmester ENGEL 1996, 58., minden esetben „referente”: 1442. január
20. DF 286140., DL 107900.; 1442. március 16. DL 107901.; 1442. március 23. DF 286141. Három
esetben: Korbáviai Ivánka „comitis Iwanka” (1430–1439) királynéi udvarmester ENGEL 1996, 61.:
1439. március 5. DF 239717.; 1439. március 12. DL 44235.; 1439. július 5. DL 57691. Két-két
alkalommal Szentgyörgyi (Bazini) György („Georgii Groff”), mindkét esetben udvarmesterként (e
tisztségét eddig nem ismertük, királyi és királynéi pohárnokmester 1438–1439. decemberig) ENGEL
1996, 45, 58., visegrádi kapitányságát ekkor már átadta ENGEL 1996, 461.: 1439. november 19. DL
24532.; 1439. november 27. DF 250205. Cillei Ulrik: 1441. janur 15. DF 226135., DL 39424. Valamint
egy-egy esetben: Vencel, Esztergom–Szent Tamás-hegyi prépost, királynéi titkár (alkancellár): 1438.
285
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Tatától nem messze délkeletre Újlaki Miklós formálódó új birtokközpontja,
Bátorkő és Palota feküdt. Újlaki Miklós,291 aki 1438 óta – Garai Lászlóval közösen
viselt – macsói báni tisztsége292 miatt bárónak számított, azonban igazi karrierje ezekben
az években indult, saját szerencséjének és az ország sorsának egyik alakítójává vált.
Nyugati irányban Győr előtt egy kisebb jelentőségű erősség, a, Hédervári
Lőrinc nádor birtokolta Gönyű állt, míg Győr és Palota között az eseményekben
szerepet nem játszó Szentmárton (Pannonhalma) és a Némai Kolos Jeromos által
irányított, Garai László birtokában levő Csesznek vára emelkedett.293
Két évvel később, Albert király halálával jelentősen megváltozott a vértesi
várak helyzete. Csókakő 1439-től már idősebb Rozgonyi István fia, ifjabb János
számára is élete végéig tartó adományként megszerzett uradalom.294 A többi vár és
vértesi birtok (Tata, Gesztes, Vitány, Essegvár, valamint Szár, Mur és Gerencsér
birtokok) 9000 aranyforint zálogösszegért került a család ezen ágának birtokába, 295 ami
kisebb előrelépést jelentett az uradalmak megtartásához, hiszen az uralkodó a várakat
ezután csak a zálogösszeg visszafizetése után kaphatta meg. A 3. térképen jól látható,
milyen nagy kiterjedésű terület tartozott a nevezett várak uradalmához. 296
A pozsonyi ág birtokai főként az északnyugati megyékben voltak találhatók,
többek között Éleskő, Cseklész, Sempte, Oroszvár, Somorja, Pozsony vára és
Nagyszombat. A János-fiak csupán egy budai kőházat szereztek Alberttől.297

április 2. DL 13170.; Dengelegi Pongrác, udvari lovag ENGEL 1996, 507.: 1439. szeptember 30. DL
65053.; Szakolyi Miklós („Nicolai Sokol”): 1442. április 13. DF 289263.
291 Újlakira vonatkozó életrajzi adatok: REISZIG 1943, 9–13, 55–59.; KUBINYI 1973, 7–10.
292 ENGEL 1996, 30.
293 HORVÁTH 2002, 101.
294 Erzsébet adománya: 1439. november 13. DL 13466.
295 A zálogosító levél nem maradt fenn, később azonban gyakran hivatkoztak Albert király és Erzsébet
királyné levelére, például: 1449. április 18. DL 14252. A zálogösszegnek azonban csak egy oklevélben
találjuk nyomát, a Mátyás király által kiadott oklevélben: 1458. március 3. DL 15217.
296 A várhoz tartozó birtokoknál az 1440-ben keletkezett adományleveleket vettük alapul: 1. 1440. május
1. DL 13900. (Tata vár tartozékai: Újtata, Ótata, Szentivánhegye oppidum, továbbá Szőlős, Grébics,
Kovácsi birtok és Agostyán puszta. Gesztes várának tartozékai: Csákvár, Oroszlánkő, Bokod, Dad,
Gerencsér, Árki, Dabos, Hosszúváma, Egyházasváma, Szacska, Kömlőd, Környe, Szentmihály,
Kisigmánd, Tarján, Őrsáp, Sárisáp birtokok és puszták, valamint a bőnyi, pázmándi és szentvidi vám.
Vitány várának tartozékai: mindkét Bánhida, Mindszent, Galla, Tolna, Tarján, Sárás, Szár, Bicske,
Szentlászló, Csabdi, Szántó, Vért birtokok és puszták. Erzsébet királyné ekkor csatolt az uradalmakhoz
három fontosabb birtokot, a bennük található kúriákkal együt: Mur – amelyet többfélképpen írtak a
források, de ez az alak segít elkülöníteni a Fejér megyei Mórtól –, valamint Szár és Gerencsér.) 2. 1440.
május 23. DL 13466. (Csókakő vár tartozékai: Igar, Csorgó, Isztimér birtok, Veleg, Sikátor, Tímár,
Apostol birtokrész, Mór birtok és vám, Vinér prédium, valamint Vaja, Váralja és Orond [vámmal],
Csákberény, Zámor birtokok és Kerekszenttamás, Boldogasszony és Kápolna prédiumok, továbbá
Fornaszentmiklós és Pátka birtok, Ópátka prédium és Csala birtokrész, valamint a Veszprém megyei
Tés, Dudar és Sárkány birtok.) Bővebben: BOCSI 2006, 43–61.
297 PÁLOSFALVI 2003, 901.
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2.4.6. Idősebb Rozgonyi István halála
Ifjabb János szempontjából a lehető legrosszabbkor következett be apja,
idősebb Rozgonyi István halála, akit még 1438-ban – vélhetően – hajlott kora miatt
Albert leváltott a temesi ispánság éléről.298 Igaz, a következő évben újraházasodott,
Losonci Dezsőfi Annát vette feleségül.299 Az 1440. esztendő elejére egészségi állapota
folyamatosan hanyatlott, már halálhírét keltették.300 Talán ennek hatására vagy csupán
idős kora miatt február közepén felkereste a fehérvári káptalant, és bevallást tett,
amelynek értelmében, ha ő és egyetlen fia, ifjabb János utód nélkül halna meg, akkor a
pozsonyi ág képviselőit jelölte ki jogos örökösöknek.301 E lépésével talán azt remélte
elérni, hogy az újsütetű egri püspök és testvérei segítik gyermekének boldogulását, de
az is elképzelhető, hogy a szintén sokat betegeskedő ifjabb János esetleges halálával a
családon belül akarta tartani a birtokokat.
1440. február 22-én megszületett Erzsébet gyermeke, a későbbi V. László, akit
Rozgonyi István hamarosan, március elején felkeresett a közeli Komáromban.302 Ez az
általunk ismert utolsó olyan említés, amikor még életben levőnek említik. Halála május
elseje előtt következett be, hiszen akkor már fia, ifjabb János nevében kérik Erzsébetet,
hogy az elzálogosított vértesi uradalmakba iktattassa be az örököst.303
Óriási kihívás elé került ifjabb János, hiszen az országban körvonalazódó
súlyos, polgárháborús helyzet életerős és tapasztalt főurakat is próbára tett. Az esetleg
később rossznak bizonyuló döntéseik családjuk bukásához is vezethettek volna. A
gyakorlatilag tapasztalatokkal, kapcsolatokkal alig rendelkező ifjabb János atyai támasz
nélkül maradt, így az apja tekintélye és befolyása már nem segítette abban, hogy az
uradalmakat meg tudja tartani. Feltehetően apjának familiárisai elhagyták,304 ami ebben

A leváltásban közrejátszhatott az előző évi, 1437. évi szendrői hadjárat menete is.
Második feleségének és lehetséges utódainak első említése: 1439. június 24. DL 13408.
300
Erre utalhat, hogy 1440. február 3-án a keresztesek a fehérvári káptalan előtt tett tiltakozásukban már
néhainak nevezték id. Istvánt. DL 106460.
301 1440. január 15. DL 13526.
302 V. László 1440. február. 21-én született, a látogatásra ezt követően került sor. „Es kam der alt
Rosanistvan auch.” MOLLAY 1965, 267; MOLLAY 1979, 35. Mindez Kottannerné feljegyzései szerint
Hédervári Lőrinc és felesége látogatása előtt történt. Hédervári 1440. március 8-án Bokodon adott ki
oklevelet DL 13530., március 12-én már Budán volt azok között, akik Ulászlóért sürgettek. ENGEL
1996, 512, 518. A látogatására tehát február 21. és március 8. között kerülhetett sor.
303 1440. május 1. DL 13900.
304 Megyeri Varjú Gergely, aki gesztesi várnagy és Rozgonyi győri alispánja volt 1422–1439 között,
ifjabb János vitányi beiktatása során azonban a megjelent szomszédok között csak felsorolásszerűen
298
299
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a kényes helyzetben tovább rontotta az ifjú esélyeit. A vértesi birtokokban érdekelt
rokonai, a pozsonyi ág tagjai, Erzsébetnél tovább veszítettek egykori befolyásukból. 305
A János-fiak közül pedig idősebb Rozgonyi János április folyamán már Erzsébet
udvarában keresett támaszt, s mint később kiderült, egyéni boldogulását is.306
Ifjabb János ebben a helyzetben apja tisztségei közül a győri ispánságot – a
későbbi adatok szerint – ugyan meg tudta tartani,307 azonban ennek nagy jelentősége
nem volt a későbbi események fényében, inkább puszta címet jelentett.308 A fejéri
ispánságot valószínűleg azonnal elveszítette, mert azt apja halálát követően Újlaki
Miklós szerezte meg. Kottanerné emlékirataiban mindez úgy szerepel, hogy
Székesfehérvárt 1440 áprilisában kapta Újlaki Erzsébet királynétól, amikor felkereste őt
és a kis Lászlót Komáromban.309
A pozícióharcban elszenvedett veresége élesen rávilágít arra, hogy a földrajzi
helyzetük miatt felértékelődő várak birtokosa milyen veszélyeknek is volt kitéve.
Hamarosan bebizonyosodott, hogy a kibontakozó konfliktusban ifjabb Jánosnak erélyes
támogatókra lett volna nagy szüksége. A vértesi várak helyzetét ugyanis jelentősen
befolyásolta az, hogy az uradalmakon keresztül haladtak a jelentős nyugati irányú
útvonalak, a várakból pedig jelentősen meg lehetett nehezíteni a Buda és
Székesfehérvár környékén élők helyzetét, hiszen más erősség nem szolgált védelmükre.

szerepel: 1440. december 28. DL 13604. Hasonlóképpen Köveskáli vagy Tagyosi Literatus Péter, aki
1430–1439 között Rozgonyi id. István tatai várnagya volt, szintén egyszerű szomszédként jelent meg
ifjabb János tatai beiktatásánál: 1440. május 30. DL 13900. Az utóbbi familiáris esete azonban arra is
rávilágít, hogy az egykori viszonyok jóval összetettebbek lehettek; 1440 elején Köveskáli – feltehetően
a Szécsi-fivérek – zalai alispánjaként fordult elő: 1440. február 26. DF 257331., majd az évtized végén
1450–1451-ben is. ENGEL 1996, 238. Mindeközben 1440 nyarán Köveskálit és ifjabb Jánost együtt
tiltották Essegvár elfoglalásától: 1440. július 24. DL 102484.
305 Például Erzsébet felülírta ifjabb Rozgonyi István pozsonyi ispán rendelkezését: 1440. április 29. DF
225602.
306 Komáromban „exponit nobis fidelis noster egregius Iohannes de Rozgon sua ac Laurencius fratris sui
carnalis in personis” tiltakozott: 1440. április 21. DF 222181.; DF 222183.; 1440. április 25. DL 13538.;
DF 222182.
307 A fehérvári káptalan megfogalmazása 1441 tavaszán azt sugallta, hogy több tisztsége is lehetett
„comes Iauriensis etc”: 1441. április 25. DL 88170. Azonban az oklevelekben csak a győri ispáni címet
nevesítették, s azt is csupán 1440–1444 között. Győri ispánnak nevezte Erzsébet „comitis nostri
Iauriensis”: 1442. július 18. DL 107531.; 1442. augusztus 12. DL 13685. Ugyanígy Ulászló is: 1441.
július 16. DL 106468. (Az oklevélben Újlaki Miklós fejéri ispán.)
308 Ugyanis a hozzá tartozó honor várait zálog címén már bírta: 1440. május 1. DL 13900.
309 „Gab im ir gnad Weissenburg.” MOLLAY 1965, 269–270; MOLLAY 1979, 41. Ebből nem dönthető
el egyértelműen, hogy ez a fejéri ispáni tisztséget jelentette-e, amelyet Újlaki 1440-től talán élete végéig
betöltött. ENGEL 1996, 128. (Az első okleveles adatok: 1441. január 15. DF 260011.; 1443. augusztus
8. DL 13734.) A másik lehetőség az, hogy Erzsébet Újlakinak Székesfehérvárott Zsigmond által
építtetett várát adta, ahol Újlaki az 1440-es évek közepén kapitányokat tartott ENGEL 1996, 424–425., s
egyben később főkapitányi székhelyének adott helyt. KUBINYI 1973, 8–9.
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A Vértesből – mint később példát is láthatunk rá – kellő erő birtokában támadást is
lehetett intézni a városok ellen.
2.4.7. V. László koronázása
Az egyre feszültebb politikai légkörben végül Erzsébet úgy döntött, hogy a
korábban ellopott Szent Koronával gyermekét megkoronáztatja, és ezzel vág elébe a
lengyelpárti urak terveinek. A koronázásra pünkösd ünnepén (május 15.) került sor
Székesfehérváron. A komáromi indulást310 követően a folyamatos egyeztetések miatt
lassan haladtak, az első éjszakát Tatán, míg a másodikat Gerencséren töltötték. A
vonulás katonai fedezetét főként az esztergomi érsek csapatai biztosították.311 Mind
Tata, mind a gerencséri vadászlak ifjabb János birtokában volt, ennek ellenére neve a
forrásokban nem szerepel. Ezt talán az ifjú súlytalanságával magyarázhatjuk, hiszen
magán a koronázáson feltehetően részt vett.312
A ceremóniára érkezőket Újlaki Miklós lovasserege fogadta.313 Újlaki
megerősödő pozícióit, politikai súlyát mutatja, hogy a szertartáson ő ütötte lovaggá a kis
királyt, majd a csecsemő helyett a leventéket is.314 A ceremónián Szécsi Tamás tartotta a
jogart.315 Talán a koronázás adta legitimáció miatt, talán csak a Fehérváron összegyűlt
hadinép jelenlétének köszönhetően a fehérvári káptalan végrehajtotta Erzsébet
birtokbaiktatási parancsait, amelyek egy része még 1439 novemberében kelt.316
A koronázást követően hírt kaptak arról, hogy a nádor beengedte a lengyel
Ulászlót és csapatait Budára (május 22.), és a várat átadta neki.317 Ezért gyors ütemben
elhagyták Fehérvár városát, s végül Győr irányába indultak el.318 Ez – az úti élmények

A királyné még Komáromban adott ki oklevelet („commissio propria domine regine”): 1440. május 11.
DF 239759. Kottannerné szerint május 12-én indultak és május 14-én érkeztek meg. MOLLAY 1965,
270–271.; MOLLAY 1979, 43, 45.
311 MOLLAY 1965, 270.; MOLLAY 1979, 43.
312 Długosz említésére hivatkozva: PÁLOSFALVI 2003, 906.
313 MOLLAY 1965, 271.; MOLLAY 1979, 45.
314
MOLLAY 1965, 272–273.; MOLLAY 1979, 47, 49.
315 MOLLAY 1965, 273.; MOLLAY 1979, 50.
316 Jó példa Csókakő birtokába történő iktatás. A parancs 1439. november 13-án kelt, a beiktatásra május
14-én került sor, az oklevelet pedig a fehérvári káptalan május 23-án állította ki. DL 13466. Tata,
Vitány, Gesztes stb. iktatását 1440. május 1-jén rendelte el Erzsébet, míg a beiktatási eljárásra május 30.
és június 3. között került sor. DL 13900. Ezzel szemben a nádor által elrendelt iktatások gyorsan mentek
végbe, például Császár, Őrs és Szentmiklós birtokok ügyében. A nádor 1440. május 3-án rendelte el az
iktatást, amelyre május 5-én került sor. Az oklevelet május 24-én állították ki. DL 13541., DL 13542.
317 PÁLOSFALVI 2003, 906.
318 Benedek győri püspök támogatása kérdéses lehetett, hiszen 1439-ben Erzsébet jelöltjével szemben lett
püspök. MÁLYUSZ 1994, 133. Kottannerné emlékirata alapján Erzsébet pártján állt az idős Benedek.
310
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leírása alapján – a jelenlevő nagyszámú katona ellenére is valójában menekülésszerű
utazás volt. Külön figyelmet érdemel, hogy Kottannerné a Vértesen való átkelés során
megemlítette, hogy a kis király megölésétől való félelem okán zárt katonai alakzatban
vonultak.319 E megjegyzése annál is érdekesebb, mert a Fehérvárra történő utazás során
nem tapasztalt semmi hasonlót, míg a távozáskor már ellenségességet érzett, sőt
kifejezetten a kis király ellen való urak földjéről beszélt a térségben. Az út pedig ifjabb
János birtokain keresztül vezetett, így akár azt is feltételezhetjük, hogy az ifjú Rozgonyi
a koronázást követően közvetlenül szakított a királyné politikájával.
A királynéi menet legkésőbb május 27-én már Győrbe ért,320 ahol Erzsébet
megkezdte az ellenállás megszervezését fia érdekében.321 Győrben főként cseh és német
zsoldosokat fogadott fel.322 Újlaki Miklós itt hagyta el végleg Erzsébetet, mert az nem
volt hajlandó a titkos tanácsába bevenni őt, és ekkor vált Ulászló egyik
legmegbízhatóbb hadvezérévé.323 Győrben érte a királynét az a békeajánlat is, amelyet
többek között ifjabb Rozgonyi István közvetített.324
A béketárgyalások helyszínéül Tatát jelölték volna ki, amelyből arra
következtethetünk, hogy a vár és város Erzsébet és Ulászló befolyási övezetének
határára esett. A választásban talán közrejátszott az is, hogy ifjabb István Tatának már
ekkor is részben birtokosa lehetett. A békeajánlat elutasítását követően az események
egyre súlyosabbá fordulása miatt Erzsébet és a csecsemő V. László különböző helyekre

MOLLAY 1965, 267.; MOLLAY 1979, 53., bár a belső várba vonakodva engedte be őket. MOLLAY
1965, 276.; MOLLAY 1979, 58. Később is Erzsébet-pártinak számított: 1440. augusztus 7. DL 44296.
319 MOLLAY 1965, 275.; MOLLAY 1979, 55–56.
320 Erzsébet 1440. május 18-án Fehérvárott adott ki oklevelet („commissio propria”). DF 237810.
Ugyanezen a napon Komáromban is kelt oklevél Erzsébet nevében, ezek szerint nem a teljes udvar
követte a koronázásra, vagy az oklevél hamis. DL 13546. Erzsébet Győrben kelt első oklevelei:
(„commissio propria”) 1440. május 27. DF 202696., valamint („commissio propria”) május 29. DL
13549., május 30. DF 239760.
321 Győr a későbbi II. Piusz feljegyzéseiben is Erzsébet pártjának központjaként maradt meg. PIUSZ
2001, 552. Ez az adat vonatkozhat 1442 decemberére is, de itt Cillei Ulrik még szabadkezű vezérként
jelent meg.
322 TELEKI I, 201. Kottannerné is megemlékezett a csehekről. MOLLAY 1965, 276.; MOLLAY 1979,
58. Czeczko Henrik győri kapitány („hauptman von Raab”): 1440. október 23. DF 287150., győri
kapitányként kimutatható 1446-ig. ENGEL 1996, 323.
323 MOLLAY 1965, 276; MOLLAY 1979, 58. Mollay Károly szerint erre csak június 12-ét követően
került sor. MOLLAY 1965, 138. j.; MOLLAY 1979, 54 j.
324 A békeajánlatra és körülményeire: PÁLOSFALVI 2003, 907. Ifjabb István Győrben: 1440. június 7.
DF 241810.
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távozott Győrből.325 A királyné Pozsony városából folytatta az ellenállását. Mellette
maradt idősebb Rozgonyi János és Szécsi Tamás is.326
2.4.8. I. Ulászló táborában
Az ifjú Ulászló Budára érkezését követően az őt támogató főurak úgy
döntöttek, hogy Győr elfoglalásával próbálják meg a szent koronát megszerezni.
Mindezzel demonstrálni tudták volna erőfölényüket. Az ostrom csak félig járt sikerrel,
hiszen a fő célt nem érték el, csupán Erzsébet vezérét, Cillei Ulrikot tudták fogságba
ejteni. A Vértes a katonai akció felvonulási területének számított, így annak biztosítása
nélkül nem vállalkozhattak volna a művelet végrehajtására. Emiatt is elképzelhető, hogy
ifjabb János valóban szembehelyezkedett Erzsébet elképzeléseivel. Mindenesetre június
29-én jelen volt azon a budai gyűlésen, ahol érvénytelenítették V. László
megkoronázását, és hűséget esküdtek Ulászlónak.327 Július 17-én koronázták meg
Ulászlót Székesfehérváron, majd ezt követően, az év folyamán ifjabb János minden
nehézség ellenére kitartott mellette.328
A két tábor közötti front továbbra is ifjabb János birtokain keresztül húzódott,
ami minden bizonnyal megnehezítette a várak irányítását. A Veszprém megyei
Essegvárat el is foglalták tőle.329 Talán hűséges szolgálatai megerősítésére az év végén
Ulászló ifjabb Jánosnak immár élethossziglan adományozta Vitány várát. A vár kevésbé
jelentős, ám birtokai több vámszedő helyet is magukba foglaltak, így mindenképpen jó
bevételi forrásnak számíthattak. Az eddig az oklevelekből kirajzolódó kép alapján az
ifjabb Jánosnak voltak veszteségei, de 1440 végéig sikerült minden vértesi várat
megőriznie.
A következő évben folytatódtak az összecsapások a két fél között. Szécsi
Tamás budai támadását330 maga után vonta Esztergom ostroma. Ez utóbbit jelentősen

Erzsébet 1440. június 7-én még Győrött tartózkodott („commissio propria”). DL 80724. 1440. június
13-án már Pozsonyból írt levelet („commissio propria”). DF 289246.
326 Idősebb Rozgonyi János többek között egy adománylevél: 1440. augusztus 8. DL 13576.
327 MÁLYUSZ 1957, 76, 128. j.
328 Ulászló hívének nevezte és az ifjabb Jánosnál zálogban levő Zánka birtokot másnak adományozta a
zálogösszeg megfizetéséért: 1440. szeptember 4. ZO II, 500–501. (244. sz.) Közben ismeretlen okból
összeveszett Rozgonyi Rénold lengyel familiárisával, Precopius-szal. Perhalasztásuk: 1440. november
11. DL 13592.
329 PÁLOSFALVI 2003, 912. Essegvár 15. századi változatos történetének összefoglalása: HORVÁTH
2002, 15–24.
330 REISZIG 1942, 65.
325
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felértékelte, hogy Erzsébet is a térségben tartózkodott,331 ami a katonai cselekmények
nagyfokú intenzitását jelenthette. Ifjabb János több familiárisát elveszítve vett részt a
küzdelmekben.332 Elkeseredése azonban annál is nagyobb lehetett, mert ugyan januárban
ellentmondás nélkül beiktatták Vitány várának tartozékaiba,333 azok azonban ismét csak
a felvonulási területbe estek, hiszen Ulászló Esztergom sikertelen ostroma után Réde
felé haladt, s onnan folytatta – immár több sikerrel – a dunántúli hadjáratát.334
Ifjabb János a hadjárat végén, a szombathelyi katonai táborban úgy vélhette,
hogy birtokainak megőrzésére és gyarapítására folytatott stratégiája jó irányba halad,
hiszen a győztesnek tűnő fél mellett állt, aki vértesi birtokai mellett újabb birtokokkal is
jutalmazta hűségét. Azonban ezekben az adományokban – Vitány várát kivéve – nem
egyedül szerepelt, hanem minden esetben a pozsonyi ág tagjaival együtt. 335 A táborban
már osztályos testvérként tűnt fel, ami azt feltételezi, hogy korábban birtokaikra nézve
osztályt tehettek.336 Az osztályra következő adat áprilisból maradt fenn, amikor ifjabb
János, visszatérve vértesi uradalmaihoz, Dabast, Gesztes várának Fejér megyei
tartozékát adományozta el, magára véve a pozsonyi ág tagjainak terhét. 337 Az adományt

Erzsébet Sopronból érkezett, Pozsony: 1440. december 25. DF 239768.; Esztergom („commissio
propia”): 1441. január 5. DF 239772., január 7. DF 241826., január 11. DF 249993.; Komárom: január
14. DF 239774., január 22. DF 289251.; Óvár: február 5. DF 226044.
332 1441. január 17. DL 13605.
333 1441. január 24. DL 24732.
334 Ulászló itineráriuma alapján 1441. január 27. Visegrád, február 2–6. Esztergom, február 12. Réde („in
villa Rede, in descensu nostro exercituali”) DL 13610., DL 25961., február 19.–március 2. Pápa.
SROKA 1995, 26.
335 Azonban nem minden esetben kaptak közös birtokot: a Nógrád megyei Szanda várának adományánál
nem szerepelt ifjabb János: 1440. augusztus 2. DL 13570. Azokat a birtokokat, amelyekre ifjabb János
tartott igényt különböző jogcímeken, mint Döbrököz várának és uradalmának esetében: 1440. december
10. DL 13598., végül együtt kapta meg a Simon-fiakkal: 1441. január 17. DL 13605. Pálosfalvi Tamás
az ágak közötti érdekeltségi területekkel magyarázta, hogy egyes birtokok miért lettek közösek, míg
mások miért csupán egy-egy ágat illettek. (PÁLOSFALVI 2003, 914–915.) Szanda vár esetében
azonban ifjabb János rendelkezett a térségben birtokokkal, a beiktatásnál jelen is volt határos birtokán.
Lásd: C. TÓTH 2013, 48.
336 Ennek időpontját nem ismerjük. Az ágak között korábban is szoros volt az együttműködés, de ez
jóformán csak a közösen megszerzett birtokokra vonatkozott. Például 1440. szeptember 5-én együtt
léptek fel többek között Gyöngyös fél birtokának ellentmondása miatt. DL 13580. Ez esetben a jogi
lépések is korábbra nyúltak vissza: 1439. június 6. DL 13397. A birtokot pedig együtt szerezték meg:
1438. március 27. DL 13163. Az osztályos testvér „patrueli et condivisionali fratribus eiusdem”
kifejezést ismereteink szerint először 1441. április 18-án használták. DL 13619.; C. TÓTH 2000, 106–
109. (62. sz.)
337
„Quod egregius vir Iohannes filius condam Stephani senioris comitis de Rozgon comes Iauriensis etc.,
onera vero reverendissimi in Christo patris et domini domini Simonis de Rozgon episcopi ecclesie
Agriensis, sumpmi cancellarii regie maiestatis ac magnificorum dominorum Stephani et Georgii de
eadem Rozgon comitum Posoniensium, fratrum suorum quo ad infrascripta superse assumpniendo
coram nobis personaliter constitutus confessum extitit.” 1441. április 25. DL 88170.
331
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Szakcsi Vince hántai prépost338 és rokonai kapták, akik később is Ulászló pártján
álltak.339
Amennyiben mérleget vonunk az 1441. esztendőről, akkor úgy tűnik, hogy
ifjabb Jánosnak továbbra is sikerült megőriznie vértesi birtokait, ám azokba a pozsonyi
ágat is be kellett engednie. Ezzel együtt a birtokok irányítását illetően annyira
magabiztos lehetett, hogy azt alkalmanként nemcsak a király seregét követve hagyta
el.340
2.4.9. Erzsébet királyné szolgálatában
Pontosan nem tudni, milyen események vezettek ahhoz, hogy ifjabb János a
sikeresnek tűnő stratégiáját megváltoztassa, és elhagyja Ulászló táborát. Vélhetően
közrejátszott ebben a lengyelpártiak veresége Kassa alatt, vagy talán Simon kancellár
túlzott befolyása ijesztette meg. Ifjabb János pártváltása azonban arra az időre esett,
amikor Ulászló seregei Pozsonyt ostromolták, a király pedig idősebb Rozgonyi István
birtokáról,

Nagyszombat

városából

irányította

a

műveleteket.341

A

hadsereg

felvonulásának iránya ismeretlen, talán a Felvidéken keresztül közelítette meg a
harcteret. Ifjabb János mindenesetre még az év elején Szécsi Dénes közbenjárásával
kereste az utat Erzsébet udvarához, amely törekvésére január elején kedvező választ
kapott.342 Úgy tűnik, hogy ifjabb János a Szécsi fivérekkel megtalálta a közös hangot.
Egyes jelek arra utalnak, hogy szorosabb szövetségre is léptek egymással, azonban
ennek a folyamatnak a kezdetét nehéz meghatározni.343

C. TÓTH 2013, 48.
TELEKI X, 120. Vince prépost és rokonai Dabas birtokosai: 1446. október 23. DL 13986., 1463.
augusztus 10. DL 88387.
340 Jelenlétében iktatták be Rozgonyi Simon fiait Szanda Heves megyei Zsámbok nevű tartozékába, ahol
ifjabb János Tura birtokosaként volt megjelenő szomszéd. „Ad faciem possessionis Sambok …
presentibusque Iohanne filio condam Stephani senioris de Rozgon.” 1441. július 10. DL 13634.
341 Nagyszombati (és pozsonyi) tartózkodások 1441. december 28. és 1442. március 14. között: SROKA
1995, 31.
342 1442. január 4. DL 24823.
343
Sokatmondó, hogy a Szécsiek közbenjárásával kereste a királynő kegyét, és nem rokonának, idősebb
Jánosnak a támogatását keresve. Nem elhanyagolható az sem, hogy később is összefonódott ifjabb János
a Szécsiekkel. Egy 1446 és 1448 közöttre keltezhető oklevél alapján Szécsi Tamást atyafiának nevezi:
„Exponit nobis familiaris magnifici fratris nostri Thome de Seecz.” Kelet nélkül. DF 243083. Továbbá a
Szécsieket megtaláljuk azon személyek között is, akik a János-fiak és ifjabb János között közvetíteni
próbáltak. Végül elgondolkodtató az is, hogy 1440-ben a Gesztes várához tartozó Kisigmánd és
Szentmihály birtokok Szécsi Tamás komáromi várnagyához s annak rokonságához, a Szigetiekhez
kerültek, s ez ellen a János-fiak is csak 1453-ban emelték fel szavukat: 1453. február 26. DL 14608. Bár
Mátyás is megerősítette a János-fiak kisigmándi birtoklását: 1459. december 8. DL 15421., még egy
évtizeddel később is kisigmándinak mondták a néhai várnagyot: „Luce castellani de Kyswygman.”
1468. március 5. DL 16616. Így azon feltételezésünk nem tűnik alaptalannak, hogy az még az 1440-es
338
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Márciusban már többek között Tata várából is zaklatták Ulászló csapatait Buda
és Fehérvár körzetében Erzsébet hívei.344 E katonai akciókra ifjabb János birtokainak
felügyelete nélkül nem kerülhetett volna sor. Nem véletlen, hogy Ulászló az
eseményekért személyesen is felelőssé tette ifjabb Jánost.345 A nyár elején újabb kísérlet
történt a békeközvetítésre a két fél, ezúttal a Szécsi fivérek és Rozgonyi Simon között.346
Ifjabb János júliustól szerepelt újra a forrásokban, amikor is familiárisainak
különböző adományokat szerzett a királynétól.347 Ebbe a sorba illeszkedik, hogy Gesztes
várának tartozékaiból is Sárás, Tarján és Szalántelke birtokokat Erzsébettel
eladományoztatta csókakői várnagyainak és azok rokonainak. Ezek ifjabb Jánosnál
zálogban voltak, de ő átadta várnagyainak, amelyet új királyi adományra bővített a
királyné.348 Az esztergomi káptalannak a birtokbaiktatást azonban csak decemberben
rendelte el.349 Ugyanebben az időszakban Ulászló és Erzsébet között tárgyalások
folytak, amely során egy mindkét fél számára elfogadható béke körvonalazódott.350 Az
egyeztetésen a királynő támogatói közül jelen volt az esztergomi érsek és Szécsi
Tamás,351 majd legkésőbb december végére idősebb Rozgonyi János is megérkezett.352
Elképzelhető, hogy ifjabb János is ott volt, s ez nemcsak győri ispáni tisztségéből
következhetett.353 Ulászló mellett többek között Újlaki Miklós,354 vélhetően Simon
püspök355 és Julianus Cesarini pápai követ356 vett részt a tárgyalásokon.
A tárgyalások befejeztével Ulászló Budára indult, azonban nem a legrövidebb
utat választotta: a vértesi birtokokat kikerülve, Nyalka és Mór érintésével vonult

évek elején – és ha így volt, akkor ifjabb János beleegyezésével – szerezte meg itteni, kisigmándi
birtokát.
344 1442. március 20. DL 80 763. Hibás dátummal kiadva: ZICHY IX, 40–41. (39. sz.)
345 Ulászló híveinek birtokait tűzzel-vassal pusztította: 1443. január 25. DL 50131.; TÓTH-SZABÓ 1917,
381. (XXIX. sz.)
346 1442. június 6. DL 48969.
347 Például Báboni János nevű familiárisának: 1442. július 18. DL 107531. – az oklevél másolatban
maradt fent. Mesterfalva később is a család birtokában maradt: 1455. december 2. DF 207898.
348 1442. augusztus 12. DL 13685.
349
1442. december 13. DL 13697.
350 Ulászló tartózkodási helyei: Buda 1442. november 10., Győr november 25.–december 14. SROKA
1995, 34. Erzsébet királyné útvonala: Pozsony 1442. szeptember 14. DF 213082. – szeptember 18. DF
213081., Köpcsény szeptember 27. DF 213084., Győr 1442. október 4. DF 213085.
351 1442. október 11. DF 258350.
352 CHMEL 1838, LXXVII. (60. sz.)
353
A birtokba iktatás elrendelése miatt lehetett jelen: 1442. december. 13. DL 13697.
354 Győr: 1442. december 17. DL 80771., DL 80772., DL 80773.
355 Budán kiadott királyi oklevélen „domino summo cancellario referente”: 1442. november 10. DL
13694.
356 Győr: 1442.december 2. DF 272712., DF 272782.
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Budára.357 A kerülőre okot adhatott, hogy az utazás során értesülhetett Erzsébet váratlan
haláláról, és nem kívánt ellenséges területen végigvonulni. Lehetséges, hogy egyszerűen
Székesfehérvár volt utazásának célja. Mór ifjabb János birtoka volt, de arra nem maradt
fenn semmilyen utalás, hogy élve a kínálkozó lehetőséggel nagybátjával vagy
Ulászlóval találkozott volna.
2.4.10. A csókakői várnagyok: az események kulcsfigurái
A forrásokat végigtekintve megakadhat a szemünk azon, hogy ifjabb Jánosnak
két csókakői várnagya volt: Bödögei vagy Bedegei Benedek és Gergelylaki Sandrin. Ez
mindenképpen magyarázatot igényel, de egyelőre nem lehet pontos választ adni erre. A
legvalószínűbb az, hogy legkésőbb 1442 nyarán felosztották az uradalmakat, 358 és az
egyik várnagy ifjabb János érdekeit képviselte, a másik pedig az uradalmak másik
felének birtokosát. Kivel osztozhatott ifjabb János? Erre az okleveles adatok hiánya
miatt nincs egyértelmű válasz, de az események számbavétele során lehetőségként több
személy is szóba jöhet: a Simon-fiak, akiket osztályos testvérének tekintett; a Szécsi
fivérek, akik az új szövetségben támogatták; de akár Újlaki Miklós is, aki
Székesfehérvárra támaszkodva építette saját birodalmát.
Amennyiben a várnagyok személyét vizsgáljuk, akkor sem jutunk sokkal
közelebb a megoldáshoz.359 Az 1440 tavaszán bekövetkezett iktatásnál még nem,
azonban az Ulászló által elrendelt beiktatásnál 1441 januárjában már Vitány birtokainak
szomszédosaként szerepel egy bizonyos Tarjáni Sandrin és Benedek. 360 Mivel még a 15.
században is gyakran birtokaik után nevezték meg a kisnemeseket, így – főként a
megyében szokatlan Sandrin névre alapozva361 – felvethető egy olyan elképzelés is,
amely szerint a két későbbi várnagy már ekkor birtokában volt az Esztergom megyei

Győr: 1442. december 14., Nolka (Nyalka): december 17., Mór: december 18., Buda: december 21.
SROKA 1995, 34.
358 Ezt erősítheti, hogy Báboni János, aki ifjabb János kérésére kapott birtokot, később egy, János-fiakkal
kapcsolatos oklevélben bukkant fel, királyi emberként nevezték meg: 1448. szeptember 20. DL 14198.
Feltételezhető, hogy Báboni már korábban is a János-fiak embere volt.
359
A Bedegei Benedekre és Gergelylaki Sandrinra vonatkozó további adatokat lásd a 3. fejezetben.
360 „Item de comitatu Strigoniensi Sandrinus de Tharyan, Benedictus de eadem et Gregorius Wariw de
Becher”: 1440. december 23. DL 13604., és „vicinis et commetaneis eiusdem et earundem universis,
videlicet Gregorio, Josa, Stephano de Kysgalya, Benedicto, Petro et Demetrio de Baztheh, Bartholomeo
et Iohanne filii Thome de Chwth, item Sandrino de Tharyan, Benedicto de eadem et Gregorio Waryw de
Bencher (!) inibi legittime convocatis”: 1441. január 24. DL 24732.
361 Engel Pál adattárában összesen 12 Sandrin szerepel 1301–1457 között. ENGEL 1996.
357
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Tarjánnak.362 Amennyiben így volt, akkor Erzsébet 1442-ben csupán megerősítette a
korábbi állapotokat: a két várnagy ifjabb János és egy ismeretlen személy familiárisai
lehetett már 1440-től fogva. 1459-ben az említett Saras és Tarján birtok Újlaki Miklós
tulajdonában volt, amely alapján elképzelhető, hogy Újlaki befolyása már 1440-ben
érzékelhető volt a térségben.363
2.4.11. A János-fiak előretörése
1442 őszén jelentős változás állt be a János-fiak pozícióiban. A küzdelmek
kiindulásakor a Rozgonyiak között a legkevesebb birtokkal rendelkeztek, ráadásul –
talán a pozícióik biztosítására – különböző oldalon helyezkedtek el a harcok során.
1442-ben azonban a négy testvér már együttes erővel lépett fel Erzsébet oldalán.
Katonai előtörésüket házassági kapcsolatokkal is megerősítették. Erzsébet és talán Cillei
Ulrik anyagi támogatásának köszönhetően Zala, Veszprém és Vas megyében jelentős
pozíciókat foglaltak el.364 Idősebb János Erzsébet pohárnokmestereként365 a királyné
udvarában is jelentékeny befolyással rendelkezett.
Az elhunyt királyné hívei 1443 elején Esztergomban gyülekeztek,366 és úgy
tűnik, többen is folytatták a küzdelmet V. László nevében. Ulászló még januárban a
hűtlennek tartott ifjabb János Vitány várához tartozó Bicskét és néhány környékbeli
birtokait eladományozta.367 Az adományozásnak minden bizonnyal lett is foganatja,

Tarján és Saras birtokában később is kimutatható Sandrin helyett Buzlai László és Bedegei Benedek
szomszédosként („Ladislao Buzlay et Benedicto Bedegey de Saras”): 1447. április 26. DL 98266.
Ugyanebben az évben eltiltották Sandrin fiát, György deákot és Bedegei Benedeket, Tamást valamint
Albertet attól, hogy Buzlaynak elzálogosítsák az ő részüket is: 1447. január 9. DL 14042.
363 „Possessionem suam Saras vocatam in comitatu Strigoniensi habitam ac totum et omne ius suum, si
quod haberet in possessione Tharyan nuncupata in eadem comitatu Strigoniensi existenti”: 1459.
augusztus 6. DL 15390.
364 PÁLOSFALVI 2003, 917–918.
365 1441. november 30. DL 13654.; 1442. január 20. DF 286140., DL 107900.; 1442. március 23. DF
286141.; volt pohárnokmester: 1443. január 1. CHMEL 1838, LXXVII. (60. sz.) 1443. augusztus 8. DL
13731.
366 Szécsi Dénes és Tamás, id. Rozgonyi János, Salánki Ágoston, Giskra. CHMEL 1838, LXXVII. (60.
sz.)
367 Az adományozás igen figyelemreméltó: 1443. január 25. DL 50131.; TÓTH-SZABÓ 1917, 381–382.
(XXIX. sz.) Az oklevélben Vitány várának három birtoka szerepel: Bicske, Csapol és Szentlászló.
Ezeket pont annak a Szerdahelyi-családnak adta, akiktől Zsigmond 1419-ben megszerezte. Ráadásul a
forrásban említett Szerdahelyi nem más, mint Rozgonyi Simon fiainak pozsonyi várnagya. ENGEL
1996, 395. Még egy pontatlanság is szerepel az írásban, amely szerint e birtokok zálog címén lennének
ifjabb János kezén, azonban 1440 decemberében éppen Ulászló adományozta neki élethossziglani
időtartamra. Az adományozás utalhat arra, hogy a pozsonyi ág elvesztette a befolyását ebben az
időszakban a vértesi birtokokban.
362

63

hiszen az újdonsült birtokosok a nyáron pallosjogot szereztek e településekre, ami
azoknak a tényleges kézbentartása nélkül semmit sem ért volna.368
A János-fiak 1443 elején folytatták előretörésüket, hiszen úgy tűnt, Ulászló
sem kívánta betartani a halott királynővel kötött békét.369 Győr városát a király csapatai
ismét sikertelenül ostromolták meg,370 aminek egyenes következménye az lett, hogy III.
Frigyes osztrák csapatokat küldött a város biztosítására. Ráadásul ebben az időben halt
meg ifjabb Rozgonyi István is, akinek helyébe tapasztalatlan fia, Sebestyén lépett.
Ifjabb János elvesztett egy nagyhatalmú rokont, egy potenciális szövetségest éppen
akkor, amikor birtokai ismét határvonalra kerültek. Valamilyen módon mégis sikerült
elkerülnie, hogy birtokait elkobozzák.
Márciusban az országgyűlésen Hunyadira és Újlakira mint országos
főkapitányokra bízták a Dunántúl, de különösen a János-fiak szorongatta Vas és Zala
megye pacifikálását.371 A diétát követően az ország belső rendje lassan helyreállt, a
távolsági kereskedelem is megindult.372 Hosszú idő után újra pozsonyi kereskedők
keresték fel az Európában is számon tartott tatai Keresztelő Szent János-napi vásárt.373
Itt nagy meglepetés fogadta a kalmárokat, mert feltartóztatták őket egy pozsonyi polgár
négy évvel korábban elkövetett „vétsége” miatt. Az esetet két levél őrizte meg, amelyek
érdekes adalékokkal szolgáltak a vizsgált időszakra. Egyrészt rávilágítanak arra, hogy
1439 és 1443 között a kereskedők nem látták célszerűnek felkeresni Tatát,
nyilvánvalóan a harci cselekmények miatt. A város ezen adatok alapján is a
frontvonalon helyezkedhetett el, hiszen Pozsony kitartott a királyné mellett, így például
1442-ben, amikor Erzsébet – feltehetően ifjabb János vezetésével – irányította a Tatát,
lett volna alkalmuk felkeresni a várost.
A másik fontos információ, amelyre a levelek utalnak, hogy a két időpontban
ugyanannak a birtokosnak a várnagya működött a várban, hiszen valószerűtlen lenne,
hogy egy másik birtokos várnagya számon tudta (volna) tartani az egyik elődjének
sérelmére elkövetett esetet négy év távlatából.

1443. június 1. DL 50135.
QUELLEN WIEN II, 219. (2893. sz.) 1443. január 25.
370 QUELLEN WIEN II, 221. (2900. sz.)
371
ZICHY XII, 199. (159. sz.); DRH 1301–1457, 322–323.
372 A budai polgárok téglát kérnek Bécsből: 1443. április 6. QUELLEN WIEN II, 223. (2910. sz.) A
Bécset, valamint Pozsonyt, Budát és Székesfehérvárat érintő útvonalakat részben ellenőrző Szécsi
fivérek is békére törekedtek: 1443. április 3. DL 48647.
373 SCHMIDTMAYER 2011, 203.
368
369
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Az események eddigi összefoglalásával megállapítható, hogy ifjabb János –
igaz, szűkülő mozgástérrel – meg tudta tartani befolyását vértesi uradalmaiban. A
politikai ellenfelek közötti lavírozás eredményeképp végül Erzsébet hívei nem szállták
meg Tatát 1440–1441-ben.374 Ezért a vértesi várak, mint hadi események célpontjai, a
forrásokban nem szerepelnek,. 1442-ben pedig ifjabb Jánossal együtt került Erzsébet
befolyási övezetéhez a terület.
2.4.12. 1443 nyara
A nyár folyamán az erőviszonyok teljesen átrendeződtek. A török hadjárat előtt
a hátországot biztosítani akarták, ezért számos forrás szól az ebben az időszakban
született, többnyire kétoldalú megállapodásokról, egyezségekről. Ezen egyezségek
főszereplője ifjabb János és meglepő módon idősebb János is, aki – legalábbis Csókakő
esetében – ifjabb Jánossal együtt lépett fel. Az események hátterében pedig jól
kitapinthatóan ott állt Újlaki Miklós, aki Ulászló vezéreként, az országgyűlésen
főkapitányi tiszttel felruházva, a régió megkerülhetetlen szereplője és talán a vértesi
birtokokban is befolyást szerző politikus volt.
Újlaki székvárosának tekintett Székesfehérvárott tartózkodva375 próbálta
biztosítani a Dunántúl békéjét, különösen a birtokaira közvetlen veszélyt jelentő Vértes
vidékét. Fő célja a János-fiak „étvágyának” csillapítása volt. Biztos lehetett benne, hogy
őket csupán katonai megoldással nem lehetett félreállítani, ezért diplomáciai
eszközökhöz folyamodott. E törekvéseiben Ulászló – úgy tűnik – személyes jelenlétével

Erzsébet 1440 nyarán ugyan a tatai vár uradalmából eladományozta Agostyánt („quoddam predium
Abostyanfewlde vocatum in comitatu Komaromiensi existentem nunc habitatoribus destitutum per
defectum seminis condam Benedicti Tulok, de regni nostri consuetudine ad sacram regni coronam
maiestatemque regiam rite et legittime devolutum, et per castellanos nostros de Thatha ad ipsum
castrum nostrum occupatum simulcum universis et singulis suis utilitatibus et pertinenciis”): 1440.
július 28. DL 13561. Agostyán 1440 májusában is Tata várának tartozéka volt. DL 13900. Az
oklevélben a használt “saját várnagyai” kifejezés korábbi időszakra utal, amikor a vár még
honorbirtokként volt id. Rozgonyi István birtokában. 1438-ban hasonlóan „saját városából”, Tatából írt
oklevelet Erzsébet: 1438. november 16. HO II, 281. (179. sz.) Mindenesetre a beiktatást nem sikerült
végrehajtatnia. Ehhez – úgy tűnik – 1442-ben sem volt elég ereje, hiszen azt még kétszer megerősíttette
az újdonsült birtokos. 1446-ban Hunyadi Jánossal, majd több mint húsz évvel később Mátyás királlyal.
DL 13561. Agostyán ugyan nem szerepelt Tata birtokai között 1446-ban (DL 88202.) és a részletesebb
felsorolást tartalmazó két 1449-es oklevélben sem (DL 14284., DL 13830.), azonban ez alkalmakkor
nem szerepel már Kovácsi puszta sem. 1455-ben (DF 207898.) és 1489-ben (DL 19607.) Agostyán és
Kovácsi birtokosa a Rozgonyiak hű – Mátyás alatt altárnokmesterét is adó – familiárisa Kovácsi
Demeter.
375 Újlaki Székesfehérvárott adott ki oklevelet: 1443. július 22. DF 260017.
374
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is támogatta, hiszen augusztus elején Újlaki (vár)palotai rezidenciáján tartózkodott.376
Újlaki július végén a fehérvári káptalan előtt semmisnek nyilvánított minden olyan
szerződést, zálogosítást, amelyet korábban ifjabb Jánossal kötött.377 E bevallás
megerősíti azt a feltételezést, hogy egyes események mögött Újlaki Miklóst sejthetjük,
sőt az egyik csókakői várnagy nagy valószínűséggel az ő érdekeit képviselte. E
feltételezést erősíti, hogy augusztus 8-án újabb megegyezésre került sor. Az első
bevallásból megtudjuk, hogy Bedegei Benedek és Gergelylaki Sandrin hű
szolgálataikért

életük

tartamára

megkapták

Vitány várát,

ezen

felül

a

jó

hivatalviselésükért százötven aranyforint értékű juttatást nyertek el.378 Továbbá
adományokban is részesültek, így megkapták a Csókakő várához tartozó,379 Fejér
megyei Csala és Dinnyésméd birtokokat, valamint Komárom megyében egy újtatai
malmot.380 A következő bevallásból kiderül, hogy ifjabb Jánosnak Vitányt azért kellett a
két Jánosnak átadnia, mert különben a Gergelylaki Sandrin és Bedegei Benedek
várnagyok nem adták volna át Csókakő várát.381
A Rozgonyi-család történetében nem példa nélküli, hogy fizetség hiányában a
várnagyok kizárták urukat a várukból, hiszen hasonló folyamat zajlott le az 1450-es
években Pozsonyban is.382 Ott is a hivatalviselésért járó pénz kifizetése mellett egy
másik várat is követeltek.383 A Rozgonyiak teljesítették a csókakői várnagyoknak tett
ígéreteket, akik később is kimutathatóak Dinnyésméd és Csala birtokokon, 384 valamint
Vitány várában, így ezeket minden bizonnyal megszerezték.
Vajon ez esetben is fizetetlenség állt volna a háttérben? A váruradalmak
területén katonai műveletek zajlottak, továbbá a kereskedelem leállása miatt minden
bizonnyal jóval kevesebb bevételhez juthattak birtokosai. A kiadások jelentősen
megnövekedtek, hiszen a hadjáratokban való részvételt valamilyen módon finanszírozni

Ulászló Palotán adott ki oklevelet: 1443. augusztus 2. DL 92953. Az oklevél azonban csak átírásban
maradt fent, elírásokkal terhelve, és egyelőre más forrás nem erősíti meg, hogy Ulászló Palotán
tartózkodott volna. Sroka nem ismeri az adatot, ez idő tájt Ulászló tartózkodását Budára helyezte.
SROKA 1995, 33.
377 1443. július 29. DL 13729.
378 1443. augusztus 8. DL 13731.
379 BOCSI 2007, 50–53.
380 1443. augusztus 8. DL 13730.
381 A bevallást a várnagyok is a fehérvári káptalan előtt tették: 1443. augusztus 8. DL 13731.
382
PÁLOSFALVI 2004, 201.
383 PÁLOSFALVI 2004, 197.
384 Birtoklásuk végére nincsen pontos adat. Legvalószínűbb, hogy 1446 után vissza kellett adniuk
Vitánnyal együtt. 1449-ben és 1453-ban már Csókakő tartozékaként szerepeltek: 1449. július 21. DL
14284.; 1453. január 24. DL 14600.
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kellett, így akár a ki nem fizetett várnagyok is magukhoz ragadhatták a
kezdeményezést.
Felmerül lehetőségként az is, hogy csupán az Újlakival kötött egyezmények
megszűnése váltotta ki azt a félelmet, hogy Gergelylakiék elbocsátásra kerülnek, s
emiatt akarták a várnagyok „biztosítani a megélhetésüket”. Ezt a feltételezést csupán az
támogatja, hogy nehéz magyarázatot találni arra, hogy miközben a János-fiak újabb és
újabb várakat foglaltak el a Dunántúlon zsoldosaik segítségével, 385 itt mégis
egyezkedésre kényszerültek. További kérdésként merül fel, hogy idősebb János milyen
alapon rendelkezett ifjabb Jánossal. Feltehetően az 1442 és 1443 elejére tehető
megerősödésüknek, valamint ifjabb János taktikai hibájának köszönhetően kerültek a
János-fiak a vértesi várak birtokába. Jogalapjuk minderre ugyanis nem volt. Úgy tűnik,
azt csak utólag próbálták – egyoldalúan – rendezni: augusztus 17-én, immár egy másik
hiteleshely előtt számos egyezséget kötött idősebb és ifjabb János egymás birtokaival
kapcsolatban. Talán nem véletlenül a fehérvári keresztes konvent előtt tették
bevallásaikat, így a tíz nappal korábbi bevallások módja homályban maradhatott. Ez
feltehetően csak a János-fiaknak állt érdekében.
A négy testvér számára ez talán a legfontosabb szerződés, amelynek alapján
ifjabb János, magára véve Rozgonyi Sebestyén terhét, összes vértesi birtokának, tehát
Tata, Vitány, Gesztes, Csókakő várak és a hozzá tartozó birtokoknak a felébe – ahogyan
fogalmazott: „érett megfontolásból” – beengedte a János-fiakat.386 Úgy határoztak, hogy
az összes régtől fogva meglévő, valamint a későbbiekben bármilyen módon
megszerzendő birtokokat is egyformán elosztják.387 Ezt követően nemcsak a vértesi
birtokok kerültek megosztásra,388 azonban a János-fiak alig nyújtottak bármit cserébe.389
Végül arról is intézkedtek, hogy kölcsönösen megvédik egymást, továbbá a köztük
megkötött szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás ügyek esetére az egyenlően
választott négy fogott bíró dönt majd.390 Gergelylakiék a szerződésnek megfelelően

PÁLOSFALVI 2003, 918–920, 924–925.
Átírásban: 1443. augusztus 17. DL 13731.
387 1443. augusztus 17. DL 13737.
388
Például a Heves megyei Gyöngyös, a Tolna megyei Szil: 1443. augusztus 17. DL 13736.; DL 13740.;
DL 13741.; DL 88762.
389 Csupán a már birtokukban nem levő Zalavár és Somlyó várakat és uradalmaikat: 1443. augusztus 17.
DL 13738.
390 1443. augusztus 17. DL 13742.
385
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augusztus 22. után átadták Vitányért Csókakő várát. Ifjabb és idősebb János szeptember
elején Csókakő várában adott ki közösen egy oklevelet.391
Bár az egyenlőtlen és igen fondorlatosan megkötött egyezségek a Jánosfiaknak kedveztek, az az elfogadásakor ifjabb János számára sem kínált elfogadhatatlan
helyzetet. Úgy tűnik, idősebb János, kihasználva az ő és testvérei számára fennálló
pillanatnyi erőfölényt, ifjabb Jánost igen kedvezőtlen helyzetbe sodorta. Ifjabb János
később úgy nyilatkozott, hogy nem önszántából ment bele ezekbe az egyezségekbe. 392 A
szerződések arra is rávilágítanak, hogy míg a csókakői várnagyok érdekeiket könnyedén
tudták érvényesíteni, addig arra ifjabb János, úgy tűnik, képtelen volt.
2.4.13. Ifjabb János javainak elvesztése
1443 őszén János-fiak folytatták pozícióik erősítését a Dunántúlon, míg a
Hunyadi vezette seregek Ulászló királlyal törökellenes hadműveletekbe kezdtek. A
hadjáratban Újlaki „váratlan” betegsége miatt személyesen nem tudott részt venni,
azonban seregét a király rendelkezésére bocsátotta.393 A királyi sereg 1444 januárjának
végén győzedelmesen hazatért, és ez pontot tett a János-fiak további dunántúli
előrenyomulásának végére.394 Eközben, nem tudni pontosan, mi okból, de ifjabb János
néhány familiárisa kíséretében a lehető legrosszabb időpontot kiválasztva elzarándokolt
Róma városába, ahonnan 1444 januárban indult haza.395
Az 1443 augusztusában kialakult „barátságos” légkör azonban egy csapásra
megváltozott. Hazatérését követően már nem tudott vagy nem akart a váraiba költözni.
A János-fiak ezen szerettek volna változtatni. Egy augusztus 15-én tartott nemesi
összejövetelen Szécsi Dénes közbenjárásával arra próbálták rávenni ifjabb Jánost, hogy
az velük együtt lakjon Tatán vagy Csókakő várában, és ne bujkáljon előlük.396 Ez
azonban azt nem akadályozta meg, hogy ifjabb János a váruradalmak rovására

391

1443. szeptember 9. DL 100566.
1446. június 28. DL 13731.
393 KUBINYI 1973, 7.
394 PÁLOSFALVI 2003, 925.
395 1444 elején útlevelet kapott a hazatérésre: LUKCSICS II, 213. (798. sz.)
396
1444. augusztus 28. „Ut ipse iuxta continencias litterarum ipsorum obligatoriarum superinde
confectarum unacum ipsis, scilicet Iohanne et Rinoldo in castris Thatha et Chokakw ac aliis eorum locis
et fortaliciis simul et ad invicem finaliter cum honore habitaret et commoraretur, qui quidem Iohannes
filius Stephani huiusmodi amonicionibus et inductionibus ipsorum Iohannis et Rinoldi minime
acquiescere voluisset.” DL 13735.
392
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birtokadományt tegyen.397 Utólag megállapíthatjuk, hogy ifjabb János igen fenyegetve
érezhette magát, mert a János-fiak későbbi bevallásaiból az a kép körvonalazódik, hogy
az ifjú várát gyakorlatilag kifosztották, mindenét elvették,398 valamint birtokait is
végigprédálták.399 (4. térkép)
A komáromi nemesi gyűlésről kiadott tiltakozó oklevél ráadásul egy másik
fontos információt is tartalmaz. Ha ugyanis tüzetesen megvizsgáljuk, a megszokott
felsorolásból két vár hiányzik: Vitány és Gesztes. Vitányról láttuk, hogy azt a két
csókakői várnagy kapta a Rozgonyiaktól életük tartalmára, de Gesztes esetében más
okot kell keresnünk. E várat valamikor 1443 augusztusa és 1444 augusztusa között
Újlaki Miklós szerezte meg magának. Szeptemberben a vár falai között keltezte egy
oklevelét.400 Milyen hatásra történhetett a vár elidegenítése? Lehet, hogy ifjabb János
Újlakira támaszkodva próbálta meg visszaszerezni a várait? Vagy Újlaki a zavaros
helyzetet a maga javára tudta kihasználni? A pontos választ nem ismerjük. 1443.
szeptember 1-jén a Simon-fiak tiltakoztak amiatt, hogy az éppen velük tartózkodó ifjabb
János birtokait, köztük a négy vértesi várát is, bevallásokkal elidegenítette.401 Itt külön
kiemelték a szlavónországi és erdélyi hiteleshelyek szerepét, ami Újlakira utalhat.402 Ez
esetben ifjabb János önként engedte volna be Miklós vajdát egyik várába. 403 Talán
cserébe Újlaki megosztotta vele a fejéri ispáni tisztséget.404 Nehezebb arra válaszolni,
hogy e folyamathoz Rozgonyi Simon hogyan viszonyult, hiszen – úgy tűnik – az ő ága
teljesen kiszorult a vértesi várakból. Talán emiatt is próbálták ifjabb Jánossal
szorosabbra fűzni a kapcsolatukat. Erre jó példa, hogy 1444 októberében a Nógrád
megyei Szanda vár iktatatásánál – annak ellenére, hogy a királyi levélben eredetileg
nem szerepelt a kedvezményezettek között – kérték az ő beiktatását is.405
Ezt követően nem sokkal azonban az ország sorsában és a Rozgonyi-ágak
közötti erőviszonyban sorsdöntő fordulat következett be, Ulászló ugyanis már

Például Tímár birtokkal kapcsolatban a váradi haditáborban: 1444. augusztus 29. KÁROLY 1901,
691–693.
398
1447. október 4. DL 14118.; 1448. július 7. DL 14180.
399 Rozgonyi Rénold és Buzlai László(!) Dinnyésméd birtokon követett el hatalmaskodást „a zavaros
időkben”. 1447. január 20. DL 88214.
400 „In castro nostro Gezthes”: 1444. szeptember 11. DL 102495.
401 1444. szeptember 1. DL 13798.
402 Újlaki Miklós erdélyi vajda, és jelentős szlavónországi birtokokkal rendelkezett. KUBINYI 1973, 18.
403
Jól megfigyelhető, hogy a későbbi évek tiltakozásai során ifjabb János Gesztest már nem emlegette.
404 Mindenesetre 1444-ben két alispánja volt a megyének: az Újlakiakhoz köthető Somogyi Imre
(KUBINYI 1973, 3.), valamint Bátfai István, aki korábban id. Rozgonyi István familiárisa és csókakői
várnagya volt: 1444. július 20. DL 80810.
405 1444. október 18. DL 13809.
397
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szeptember 22-én az ország vezetését egy főnemesekből és főpapokból álló csoportra
bízva – köztük volt Rozgonyi György és Újlaki Miklós is – elindult a török ellen. A
király Várnánál halt meg Rozgonyi Simonnal együtt, így egy újabb jelentős befolyással
bíró Rozgonyi veszett oda, ráadásul az ország ismét koronás fő nélkül maradt.

2.4.14. Remény ifjabb János javainak visszaszerzésére
Az ország nemesei a tavasz végén összegyűltek, és a királykérdés rendezéséig
hét országos főkapitányt választottak, akik között ott volt Újlaki Miklós és Rozgonyi
György is. Döntést hoztak arról is, hogy minden várat vissza kell juttatni annak, aki azt
1440-ben jogszerűen bírta.406 E döntésekre alapozva ifjabb Jánosnak mérsékelt reménye
lehetett arra, hogy várainak helyzete végre megoldódjon, bár az 1443. évi bevallásai
miatt teljes győzelemmel eleve nem számolhatott. Reményeit továbbá még az is
táplálhatta, hogy 1445 első felében feltehetően Újlaki Miklós környezetében
tevékenykedett. Az Újlaki-familiárisnak számító Györgyi Bodónak elzálogosította
Tolna megyei birtokait,407 valamint rendezte a helyzetét az 1444 óta mindenképpen
Újlaki-familiárisnak számító Essegvári Pállal.408 Úgy tűnik, az előző évek alatt a
Rozgonyiak pozsonyi ágával elvesztette jó kapcsolatát, valamint befolyását is a Heves
megyei birtokai fölött.409
Ifjabb János – minden bizonnyal felmérve helyzetét – most már inkább arra
törekedhetett, hogy egy jól ellenőrizhető várat és uradalmat megtartson magának. E
törekvésének első kézzelfogható nyoma az év nyarán mutatható ki. Újlaki Miklós
Palotán álló rezidenciáján idősebb Jánossal és testvéreivel fennálló nézeteltéréseket
próbálták enyhíteni, amikor a békéltetési kísérlet során ifjabb János kijelentette, hogy
semmilyen körülmény között sem kíván a János-fiakkal egy várban élni. Itt fogalmazta
meg először, hogy egy saját, egyedül kormányzott várat szeretne. 410 Az egyezkedés
során csupán Tata, Csókakő vára, valamint Gerencsér és Mór birtoka került szóba. A
megállapodás végül nem jött létre, s úgy tűnik, ifjabb János Újlaki Miklóst hibáztatta
406

DRH 1301–1457, 340–341.
1445. január 6. DL 13830. A zálogosítást később is meghosszabbította. Györgyi Bodó Gergely Újlaki
alvajdája. ENGEL 1996, 15.
408 1445. június 5. DL 68371. Ennek a megállapodásnak köszönhetően Essegvár felét újra megkapta.
Essegvári Újlaki familiáris. ENGEL 1996b, 70.
409 Rozgonyi György és Sebestyén tiltotta ifjabb Jánost azok elfoglalásától: 1445. május 22. DL 13853.
Később pedig azt állította, hogy teljesen kizárták itteni birtokaiból, és abba most se akarják az őt
megillető részbe beengedni: 1445. október 6. DL 13880.
410 1445. június. 18. DL 13735., DL 13732., DL 88762.
407
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azért, hogy a várait nem kapta vissza.411 A fehérvári káptalan előtt tett tiltakozásában
úgy fogalmazott: Újlaki főkapitányként hagyta, hogy a korábban ellenséges emberek
által megszerzett várai az birtokukban maradjanak. Az oklevél érdekessége, hogy
megemlítette Tata, Csókakő és Vitány várát is, azonban Gesztest nem. Ezek alapján
joggal gyaníthatjuk, hogy Gesztes és uradalma ifjabb János tevékenységének s talán
beleegyezésének köszönhetően került ki birtokai közül, míg a többi várát a János-fiak és
Gergelylakiék tartották kézben.
Nem valószínű, hogy ifjabb János ellen tudott volna állni Újlaki Miklós
nyomásának, hiszen a nála sokkal nagyobb befolyással és erővel rendelkező – többek
között az ország egyik főkapitányát is adó – pozsonyi ág sem tudta nagyhatalmú
szomszédaik befolyását visszaszorítani.412 Ráadásul 1445 októberének végén Újlaki
Miklós és Cillei Ulrik fivérekké fogadták egymást a fehérvári káptalan előtt. 413 A
szerződés tovább erősítette Újlaki már így is hatalmasra duzzadt befolyását, s az
országos eseményekre is befolyással bírt. Az egyezségben felsorolták egymás várait,
uradalmait, így Újlaki Miklós részében Gesztest is.
Az események alakulása arra ösztönözte mindhárom Rozgonyi-ág képviselőit,
hogy az elmúlt időszakban megszerzett jogaik alapján maximalizálják az eddig elért
eredményeket. Rozgonyi György igyekezett megerősíteni az ifjabb Jánossal közösen
bírt javak jogának biztosítását: 1446 márciusában felkérte a fehérvári káptalant, hogy a
Csókakőre vonatkozó okleveleket keresse ki, amelyek alapján ő a jogait tudja
érvényesíteni. Ennek eredményeként az összes vértesi birtokról szóló oklevélről szerzett
másolatot.414
Június hónapban Pesten országgyűlést tartottak, ahol az elmúlt évek
problémáit, felgyűlt bajait kívánták megoldani. Számos határozatot hoztak: az ország
szempontjából a legfontosabb döntés az volt, hogy Hunyadi Jánost kormányzóvá
választották. Az egyik törvénycikk a méltóságviselőket lemondásra szólította fel, így
Rozgonyi György elvesztette országbírói tisztségét, ezáltal értelemszerűen a pozsonyi

„Tamen ipse ob favorem illorum, qui dicta sua castra iniuste tenent et in sui iuris preiudicium
conservant, nichil in huiusmodi restitucione dictorum suorum castrorum fecisset, nec laborare voluisset
in suum preiudicium valde magnum.”: 1445. június 28. DL 13856.
412 Sebestyén a pozsonyi káptalan előtt – Ország Mihállyal és familiárisaival – több kényszerből tett
bevallását, zálogosítását visszavonta, amelyek rá, a rokonaira és az országra nézve is károsak voltak:
1445. december 20. DL 13885.
413 Itt köszönöm meg gróf Erdődy Imrének, hogy engedélyezte a levéltárának használatát. 1445. október
29. Erdődy levéltár (HHStA) D 11079. Vö. 1446. október 9. DL 13978.
414 1446. március 13. DL 13542., DL 13604., DL 13898., DL 13900., DL 94378.
411
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ág is veszített befolyásából és érdekérvényesítő képességéből. Legalább olyan fontos
volt az országgyűlés azon határozata is, amely arról szólt, hogy vissza kell adni az
elfoglalt javakat. Ez a passzus komoly reményeket kelthetett ifjabb Jánosban, hiszen
gyorsan megkezdték a visszaélések kivizsgálását is. Így került sor ifjabb János
panaszának ismertetésére is, amelyben előadta, hogy Gergelylaki és Bedegei
kényszerítették arra, hogy nekik vallja Vitány várát. E sérelmet az országnagyok
jogosnak találva elfogadták, és kötelezték a volt várnagyokat a vár elhagyására.
Azonban arra a vádra, hogy a János-fiak is csak kényszerítették volna ifjabb Jánost,
hogy káptalan előtt tett bevallásában beengedje őket birtokai felébe, további vizsgálatot
rendeltek el.415 A főurak ezen döntését Rozgonyi György tiltakozása kísérte, aki szerette
volna, ha csupán a vele kötött – közelebbről továbbra is ismeretlen – egyezség maradt
volna érvényben.416 Végül a kiéleződött helyzetre való tekintettel Vitány vára és
uradalma esetében a birtokbaiktatást úgy hajtották végre, hogy annak egyik fele ifjabb
Jánosé, másik fele a János-fiaké legyen, és senkinek a tiltakozását nem vették
figyelembe.417 Míg sajátos módon a három Rozgonyi-ág többféle vádakkal illette
egymást,418 addig Újlaki Miklóssal szemben egyikük sem fogalmazott meg ekkor
valamilyen – de különösen Gesztes várával kapcsolatos – indítványt.419 (5. térkép)
Az 1446 júliusára lezáruló vizsgálatok nyomán Tata, Csókakő és Vitány várak
és uradalmainak felébe ifjabb János mellett a János-fiakat is beiktatták. Ezt majdnem
minden esetben ifjabb Jánosnak vagy valamelyik familiárisának tiltakozása kísérte.
Mindezen ellentmondásokat összegyűjtve azt tapasztaljuk, hogy ifjabb János valójában
több uradalomban bírt ténylegesen legalább egy kisebb birtokrészt, mint azt a
tiltakozások és bevallások nyomán kirajzolódó kép alapján elképzelni lehetne. 420 A
fehérvári káptalan előtt mégis azt állította, hogy Tata és Vitány várát fondorlattal
megszerző János-fiak nem engedték be az őt megillető javakba.421 Ebből világosan
kiderül, hogy ifjabb János Csókakő várát ténylegesen birtokolta, ahol oklevelet is

1446. június 28. DL 13731., DL 13732., DL 13735., DL 88762.
1446. június 28. DL 13935.
417 Vitány beiktatásakor: 1446. július 5. DL 13940.
418 Például Pest megyei birtokokkal kapcsolatban: 1446. június 24. DL 13929. Ifjabb János familiárisainak
Zemplén megyei pusztítására: 1446. június 26. DL 13932.
419
A tiltakozásokban Gesztes később szerepel, de Újlaki neve nem. Például: 1447. október 13. DL 14122.
420 „Michael dictus Chaky familiaris Iohannis iunioris” ellentmondott, ezért „iamdictum Iohannem
iuniorem de Rozgon in facie porcione sue possessionarie in predicto oppido Thata habite” megidézték:
1446. július 23. DL 88202.
421 1446. július 27. DL 13942.
415
416
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kiadott,422 továbbá a vár tartozékáról, Mórról elrabolt jobbágya ügyében intézkedett.423
Talán ekkor sikerült visszaszereznie az Ulászló által eladományozott Bicske környéki
birtokkomplexumot a Szerdahelyiektől is, hiszen éppen az efféle bizonytalan
adományokat vizsgálták felül az említett országgyűlésen. E feltételezés mellett
könnyedén érvelhetünk, hiszen tudjuk, hogy a Szerdahelyiektől egyes Ulászlótól kapott
birtokokat bizonyosan visszavettek.424
2.4.15. Ifjabb János egyezsége a pozsonyi ággal
1446 szeptemberében Rozgonyi György és Sebestyén úgy döntött, hogy (újra)
megosztoznak javaikon ifjabb Jánossal. Ennek érdekében egyezséget kötöttek, ahol
kijelölték a két fél lakhelyét is: Rozgonyi Györgyéké a Pozsony megyei Sempte vára,
míg ifjabb Jánosé a Fejér megyei Csókakő lett. A birtokokat egyenlően osztották két
részre, kivéve a lakhelyül szolgáló várak uradalmait.425 Megosztoztak birtokaikon és
viselt tisztségeiken is, s ezt a fontos pozsonyi ispánság esetében is megtették. 426 Úgy
tűnik, szoros együttműködésre került sor ezt követően.427 Októberben együtt léptek fel a
János-fiak ellen, mert szerintük azok szokatlan adókat vetettek ki Tata, Vitány és
Csókakő uradalmára, valamint túlhalászták a tatai tavat. 428 Ugyanakkor Rozgonyi
György és Sebestyén tiltakozott az ellen, hogy ifjabb János Újlakinak adta Gesztes
várát.429 Megosztoztak a pozsonyi ispánságon és a vár jövedelmén is, de az egri
püspökség kormányzójaként is tevékenykedő Rozgonyi György annak jövedelmeiből

422

1446. augusztus 10. DL 13948.
Újlaki „unum iobagionem sew familiarem ipsius Iohannis de Rozgon videlicet Gregorium Fabrum in
possessione sua Moor vocata commorantem cum omnibus rebus et bonis suis possessione de eadem
potentialiter deduci fecisset”. 1446. augusztus 10. DL 88205.
424 Például bizonyos budai telkek esetében: 1446. március 26. DF 238058. Hibás regesztája: PEST, 187.
(723. sz.) Az oklevél több érdekes információt is tartalmaz: Rozgonyi Simon kérésére adta Ulászló
ezeket a budai birtokokat a pozsonyi ág pozsonyi várnagyának, Bicskei (Szerdahelyi) Péternek. 1446
elején a területek visszavételét saját familiárisától Rozgonyi György országbíró hajtatja végre.
425 1446. szeptember 21. DL 13967., DL 88207., DL 88914.
426 A pozsonyi polgárok együtt tiltották el őket Wezkenye eladományozásától („magnificos Iohannem
condam Stephani de Rozgon comitis Themesiensis et Sebastianum alterius condam Stephani de eadem
Rozgon comitis Posoniensis filios (!) necnon magnificum Georgium similiter de eadem Rozgon”): 1446.
november 25. DF 239913. Egy 1446 nyara és 1448 közé keltezhető oklevélben ifjabb János pozsonyi
ispánnak címezte magát Pozsony városához írt levelében: keltezés nélkül. DF 243083. Ismerjük ifjabb
János Forgács Péter nevű pozsonyi várnagyát is: 1447. január 22. DL 71387.
427 Például: 1446. december 13. DL 14004.
428 „Castrorum Vythan, Chokakw et Thatha nuncupatorum et possessiones ad eadem castra spectantes,
porciones scilicet eorundem exponentes in eisdem ipsos contingerent per indebitas et superfluas taxarum
possessiones et exacciones desolassent et quod piscinam {...}cie dicti opidi Thatha existenti piscari
facient pisces.” 1446. október 18. DL 88209.
429 1446. október 9. DL 13978. Ez azonban akár az együttműködés része is lehetett, hiszen ifjabb János is
tiltakozott György és Sebestyén zálogosításai ellen: 1446. november 16. DL 13994.
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ifjabb Jánost nem részeltette.430 Talán emiatt is, de ifjabb János sem engedte be minden
birtokába a pozsonyi ágat.431
Mindeközben a János-fiak kényelmesen berendezkedtek Tatán, ahol a nyár
folyamán közösen adtak ki egy oklevelet, amelyben a tatai bencés apátság kegyuraként
rendelkeztek az új apát személyéről.432 Jogaik biztosítására a kormányzóval, Hunyadi
Jánossal íratták át az ifjabb Jánossal 1443 augusztusában megkötött egyezményüket,
valamint az azt követő beiktatásokat, nemcsak a vértesi birtokokra vonatkozóan.433 A
keltezési helyek alapján Tata Rénold rezidenciája lett ebben az időszakban.434 Az év
végén ifjabb János a Geszteshez tartozó vámhelyen, Környén embereivel megtámadott
néhány fehérvári kereskedőt, és 800 forintnyi értékben kifosztotta őket.435 Ez alapján –
bár Gesztest Újlaki bírta – a vár uradalmában ifjabb Jánosnak is lehetett még befolyása.
Ha mérleget vonunk, akkor 1446-ban az összes várra az ifjabb Jánossal tett
bevallás alapján jogot formált mindhárom Rozgonyi-ág, azonban másodlagos forrással a
pozsonyi ág jelenlétét eddig nem sikerült kimutatni a birtokokban. Újlakié volt – ifjabb
János bevallása alapján – Gesztes vára, annak birtokaiban pedig ifjabb Jánosnak is volt
része. János-fiak uralták Tatát, míg ifjabb János Csókakő várát tudta magáénak. A többi
vár uradalmaiban birtokrészei lehettek. Tata esetében erre az utal, hogy ott bizonyos
fehérvári polgárokat több mint 1000 forint értékű áruval rövidített meg.436
Vitány várának tényleges birtokosára nincs adatunk, a nyár közepén elhagyták
Gergelylakiék, ezt követően pedig legalább az ifjabb Jánosnak járó felét Újlaki Miklós
foglalta el.437 Újlaki az országgyűlés után erősítette befolyását a térségben, s ez nemcsak
Vitány megszerzésében mutatkozott meg, hanem további területeket is megpróbált
befolyása alá vonni: gesztesi várnagya rátört ifjabb János gerencséri birtokára, s
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1446. november 25. DL 13997.
A Zsigmond és Albert királyoktól kapott birtokokkal kapcsolatos panasz szerint az 1446. szeptemberi
megállapodás alapján azok két részre osztása nem történt meg: 1447. március 31. DL 14073.
432 „In castro nostro Thatensis”: 1446. június 12. DF 207868.
433 1446. szeptember 24. DL 88762., DL 13736., DL 13970.
434
1446 és 1450 között számos oklevelet adott ki a vár falai között. (SCHMIDTMAYER 2012a, 131.)
435 „Quod egregius Iohannes filius condam magnifici Stephani senioris de Rozgon comitis Themesiensis
post convencionem nostram generalem pridem in civitate Pestiensis pro bono et pacifico Regni statu
celebratam ipso in possessione sua Kernye vocata cum rebus et bonis eis venalibus octingentos florenos
auri valorem”. 1446. december 14. DL 88211.
436 Az oklevél az előző évre vonatkozó hatalmaskodást rögzített: „Emerici dicti Thawas et Nicolai
Surtoris” fehérvári polgárok tettek panaszt, hogy ifjabb János „post congregacionem generalem
regnicolarum anni preteriti in civitate Pestiensi celebratam, in opido Thatha quasdam res et bona
ipsorum exponencium ad vallorem(!) mille et triginta quinqua florenis auri se extenderet.” 1447. július
8. DL 88219.
437 1447. július 14. DL 14099.
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kifosztotta azt az ott álló curiával egyetemben.438 A források alapján Újlaki és a Jánosfiak között nem fordult elő „nézeteltérés”, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy
egymás szövetségesei lehettek. Az országgyűlést követően a János-fiaknak több várat is
vissza kellett szolgáltatniuk eredeti tulajdonosaiknak, tehát befolyásuk valamelyest
csökkent.439
2.4.16. Leszámolás Gergelylakival
Az 1446-os év még tartogatott néhány „különlegességet”. Az év végére
Gergelylaki Sandrin elhunyt.440 Azonban nem természetes halállal, több jel utalt arra,
hogy ifjabb János ölte vagy ölette meg egykori familiárisát.441 A szokatlan tettnek nem
ismerjük a közvetlen kiváltó okát, sem a helyszínét, de minden bizonnyal közrejátszott a
gyilkosságban a korábbi évek során összegyűlt sérelmek megtorlásának szándéka is.
Ifjabb János Gergelylaki Sandrinra azért neheztelhetett, mert várnagya tevékenységét
láthatta felelősnek várai elvesztéséért. Ide tartozik az is, hogy Sandrin várnagytársának
rokona, Bedegei Tamás ez időben ifjabb Jánost szolgálta:442 azonban Bedegei Benedek
tevékenységéről nem rendelkezünk semmilyen információval. Tovább árnyalja az
összképet, hogy nem ez volt az év egyetlen gyilkossága, ifjabb János egy másik
familiárisa, Tímári Benedek életét is kioltotta.443 Míg Gergelylaki megölését annak
feltételezett árulása okozhatta, addig Tímári Benedek esete már egy kicsit távolabb visz
bennünket. Benedek és testvérei ifjabb Jánost a kezdetektől támogathatták.444 Igaz,

1446. december 23. DL 14041. Bővebben: SCHMIDTMAYER 2010, 74–75.
Például Sárvár, Kapuvár, Somló. HORVÁTH 2002, 18., 51.
440 1446 nyara és 1446 vége között halt meg Gergelylaki Sandrin. 1447 elején már néhaiként említették,
és Bedegei Benedek, az egykori várnagytársa, de fia, György is a közösen szerzett javakat megpróbálta
Buzlainak átjátszani („quod Benedictus Thomam et Albertus de Bedeghe necnon Georgius literatus filii
condam Sandrini quasdam possessiones dictorum dominorum suorum Tharyan, Saraas et Dad vocatas in
comitatibus Strigoniensi et Komaromiensi habitas”): 1447. január 9. DL 14042.
441 Arra, hogy ifjabb János lehetett a gyilkosa, az a később keletkezett oklevél utalt, amelyben arról
értesülünk, hogy ifjabb János Tolna megyei birtokait fejváltságként Sandrin örököseinek, fiának,
litteratus Györgynek, valamint Buzlai Lászlónak adta: 1454. május 12. DL 14831.
442
Részt vett a Veszprém megyei Réde területén történt hatalmaskodásban 1446 pünkösdjének
környékén: 1447. április 2. DL 88217.
443 1446. szeptember 26. DL 88206. Tímári Antal egri kanonok testvére, József nevében is nyugtatta
ifjabb Jánost, hogy „super interempcione seu homagio condam Benedicti de dicta Thymar pro familiare
dicti Iohannis de prescripta Rozgon” teljesítette. A gyilkosságra 1445 és 1446 szeptembere között
kerülhetett sor. Az esetre még évtizedekkel később is emlékeztek (tanúvallomások között: „Quod
condam Iohannes filius dicti condam Stephani senioris de Rozgon interfecisset Benedictum fratrem
carnalem condam Iose de Thymar, et pro nece eiusdem Benedicti ipse condam Iohannes de Rozgon
dedisset octo sessiones iobagionales in eadem possessione Thymar dicto.”): 1487. április 29. DL
106665. Benedek 1445-ben még élt. KÁROLY 1904, 687–693. (LXIV. sz.)
444 1440. február 3. DL 106460.
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egyikük, Tímári Antal, aki egri kanonok és Simon egri püspök jegyzője volt, és ennek
köszönhetően szereztek Velegen és Tímár faluban fekvő egyes birtokrészeket.445
A két gyilkosság ismeretében feltételezhetjük, hogy az 1443 végén tett római
zarándoklatának motivációja mögött is hasonló okokat lehet keresni, így talán
megalapozottnak tűnhet az a feltételezés, hogy ifjabb János lobbanékony természetű
lehetett, ami tapasztaltabb ellenfelei számára még kiszolgáltatottabbá tehette.
2.4.17. Szakítás a pozsonyi ággal
1447 elején repedések keletkeztek ifjabb János és Rozgonyi György
együttműködésében.446 Temesközi Bálint azzal vádolta meg várnagytársát, Forgács
Pétert, hogy ura, ifjabb János Pozsony várát saját maga számára akarja megszerezni. 447
Ezt követően ifjabb Jánost gyorsan kiszoríthatták az ország szempontjából is fontos
várból, hiszen már februárban kérte a nádortól, hogy helyezzék vissza a pozsonyi vár és
javak felébe.448 Ez azonban – jelen ismereteink alapján – már nem valósult meg. Igaz,
1447 tavaszáról van adatunk arról, hogy három várnagy volt Pozsonyban, azonban ezek
közül egyiket sem lehet ifjabb Jánoshoz kötni.449
A kizárásra az okot inkább ifjabb János szolgáltathatta, hiszen ő maga sem
engedte be birtokaikba a pozsonyi ágat.450 Jól jellemzi a helyzetet, hogy miközben
Rozgonyi Györgyöt és Sebestyént továbbra sem lehet kimutatni a vértesi várakban vagy
uradalmaikban, ifjabb János 1447 júniusában tiltakozott az ellen, hogy Rozgonyi
György és Sebestyén kiszorította őt tatai és vitányi részéből. 451 Úgy tűnik, a pozsonyi
ággal valójában csak a Pest és Heves megyei területek birtoklásán osztozott. Később is
KÁROLY 1901, 691–693.
Együtt léptek fel a János-fiak ellen: 1447. január 20. DL 88214.
447 1447. január 22. DL 71387.
448 1447. február 4. DL 14052.
449 A három várnagy: „Andrea de Besenew, Valentino de Themeskez, Petro de Bykche castellanis castri
Posoniensis.” 1447. április 2. körül. DF 273810. Pálosfalvi Tamás is megpróbálta az egyes várnagyokat
bizonyos Rozgonyiakhoz kötni. PÁLOSFALVI 2004, 201. Amennyiben úgy véljük, hogy Temesközi
Bálint Rozgonyi Sebestyén atyjától „öröklött” familiárisa, Besenyő András pedig Rozgonyi Györgyé
ENGEL 1996, 395., akkor felvethetjük, hogy a korábban bemutatottak fényében Szerdahelyi (Bicskei)
Péter Simon püspök érdekeit képviselhette, hiszen az ő közbenjárására kapott birtokokat. Ez azt
jelentené, hogy még három évvel, a püspök várnai csatát követő eltűnése után is várták volna a
visszatértét. Azt azonban szinte teljes bizonyossággal kizárhatjuk, hogy ez utóbbi képviselte volna ifjabb
János érdekeit. (Érdemes megfontolni, hogy Temesközi Bálint esetleg ifjabb István özvegyének,
Sebestyén mostohájának, Ilonának érdekeit is képviselhette.) Mindenesetre Ilona végrendeletét Bálint
várnagy – akinek a testvére(?), Temesközi Lőrinc pecsétje is szerepelt a végrendeleten – íratta át a
pozsonyi káptalannal: 1445. október 16. DL 13881.
450 Hunyadi utasította az egri és budai káptalant, amikor pozsonyi ág kérte, hogy iktassák be ifjabb János
birtokainak felébe: 1447. március 31. DL 14073.
451 1447. április 29. DL 14079.
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ebben a térségben alakultak ki vitás helyzetek, ami azért sem lehet meglepő, mivel
Rozgonyi György és Sebestyén birtokaikkal kapcsolatos együttműködése sem volt
zökkenőmentes.452 A fennmaradt okleveles adatok alapján kijelenthetjük, hogy a
pozsonyi ág csupán jogát próbálta meg fenntartani a vértesi várakra, tényleges
birtoklásra ismeretlen ok miatt nem törekedett.453
1447. június 1-jén Radkersburgban kötött fegyverszünet alapján Győr városát
kiválthatta a győri püspök, így az kikerült az osztrák fennhatóság alól. Talán ennek is
köszönhető, hogy a térségben biztonságosabbá vált a kereskedelem, amely
megnövekedésére ebből az időszakból több forrás is fennmaradt. 454 Ifjabb János a
pozsonyi polgárokkal is összerúgta a port. Bevételei növelésére a csókakői uradalom
vámtételeit megemelhette. Ez azonban úgy sikerült, hogy a kereskedők inkább
elkerülték ezeket a vámhelyeket.455 A vita a kormányzó elé került, aki inkább a pozsonyi
kereskedők irányába hajlott döntésével.456 Az információk alapján ifjabb János Csókakő
uradalmának de facto kizárólagos birtokosa lehetett, a többi területen befolyása azonban
alig érvényesült.457 A pozsonyi kalmárokkal a János-fiaknak is meggyűlt a baja, azonban
ezek többnyire a tatai vásárokkal kapcsolatos elszámolási problémákból fakadtak.458
2.4.18. Újabb egyezség a János-fiak és ifjabb János között
Ifjabb János 1447 októberében újra kiegyezett a János-fiakkal az 1443
augusztusában tett szerződéshez hasonlóan. Talán az a remény vezethette, hogy
valamivel növelni tudja a birtokait s bevételeit, hiszen Tata vára minden bizonnyal a
János fiak kezelésében volt. Egyedül, de a legalábbis erejét veszítő pozsonyi ág
segítségével sem tudott Újlaki Miklóssal szemben fellépni. Az egyezség szövegéből
egyértelműen következtetni lehet arra, hogy az főként a pozsonyi ág ellen irányult. Most
először két asszony neve is szerepelt. Az egyik ifjabb János felesége volt, aki
A pozsonyi birtokokkal kapcsolatos nézeteltérésükre: 1447. március 13. DL 14064.
A pozsonyi ág tiltotta ifjabb Jánost többek között Csókakő bármilyen módon történő elidegenítésétől:
1447. május 6. DL 14133. Ifjabb János a Pest megyei Tura környéki birtokaiból is kizárta a pozsonyi
ágat: 1447. június 23. körül. DL 14096.; 1447. június 23. DL 14097.
454 Tatai vásárokkal kapcsolatos adatokra: SCHMIDTMAYER 2011, 204–205.
455 Ifjabb János vádja alapján három vámját (Orond, Mór, Igar) kerülték ki, és Zámor birtokon keresztül
közlekedtek: 1447. október 28. DL 14124.
456 Königsfelder vezetésével követséget küldtek a kormányzóhoz Budára: 1447. szeptember 30. DF
239959. Egy hónappal később egy fehérvári polgár írt Pozsonynak, amelyben arról tájékoztatta a városi
tanácsot, hogy a kormányzó ifjabb Jánossal szemben Pozsony pártját fogja: 1447. október 27. DF
242149.
457 Zámoron ifjabb Istvánnak legalább birtokrésze volt, ahol meg akarták idézni („in possessione sua
possessionaria in possessione Zamor vocata in comitatu Albensi”): 1447. július 8. DL 88219.
458 SCHMIDTMAYER 2011, 204–205.
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jegyajándékul bizonyos Tolna megyei birtokokat kapott, de ennek fejében támogatnia
kellett ifjabb János szerződéseit. A másik Losonci Anna, ifjabb János mostohája, akivel
szemben elhatározták, hogy a két fél együttesen lép fel. Az 1443-as egyezséghez képest
további új elemek találhatóak a szövegben: ifjabb János Csókakő várát és uradalmát
egyedül kapta meg, míg itt a János-fiak csupán birtokonként egy-egy jobbágytelket
szereztek, valamint a móri vám felét. Ők azonban Tata várának maradtak kizárólagos
urai, de olyan kikötéssel, hogy a tatai uradalom fele ifjabb Jánosé lett.459
A pozsonyi ág számára a megállapodás természetesen nem volt elfogadható,
ezért rögtön tiltakoztak az egri káptalannál.460 Egy hónap után ifjabb János is tiltakozott,
hogy nem kapta meg a János-fiaktól az ígért birtokok felét.461 Itt azonban egyáltalán
nem a vértesi uradalmakra kell gondolni, hanem főként azokra a további erősségekre,
amelyeket ekkor János-fiak irányítottak.
2.4.19. 1448: újabb egyezség a János-fiakkal
Az év elején ifjabb János ismét megpróbálta visszaszerezni Újlaki Miklóstól
Vitány várát. Újlaki azonban nem engedett. Annak ellenére sem adta vissza, hogy ifjabb
János a zálog összegét, 500 forintot vissza akarta fizetni.462 Az országnagyok utasítására
viszont a Rozgonyiak kezébe kellett kerülnie a várnak. Ez legkésőbb tavasszal
megtörténhetett, hiszen 1448 áprilisában, amikor megszerezték Losonci Anna
örökségét, akkor annak tatai és a vitányi birtokainak felébe – az egyezség alapján –
zálog címén bevezettették magukat a János-fiak. A beiktatás során ellentmondásra nem
került sor.463
A János-fiakkal mindemellett nem volt könnyű az együttműködés. Ifjabb János
1448 nyarán az országbíró előtt kijelentette, hogy idősebb János Tata, Gesztes,
Csókakő, Vitány és Essegvár várakra és uradalmaikra vonatkozó okleveleket tart
magánál. Idősebb János ezt beismerte, azonban – nyilván az 1443. augusztusi
egyezségek miatt – úgy gondolhatta, hogy azok az oklevelek a János-fiakat is
megilletik. Ifjabb János vállalta, hogy miután azokat megkapta, másolatot készíttet

1447. október 4. DL 14118., valamint egyes Pest megyei birtokokra: 1447. október 4. DL 14117. Az
egyezségben szereplő familiárisa Kurimai György számára 700 Ft-ért elzálogosított Veszprém megyei
Dudar birtok: 1447. december 4. DL 14130.
460 1447. október 13. DL 14122.
461 1447. november 9. DL 14126.
462 1448. február 25. DL 14150.
463 1448. április 4. DL 14157. A beiktatásra 1448. április 25-én került sor.
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róluk, és kötelezte magát arra, ha nem tenné meg, akkor visszavonhatatlanul elveszíti
jogait a felsorolt várakban.464 Néhány nappal később az országbíró előtt idősebb János a
korábbi

években

Csókakőről

eltulajdonított

okleveleket

visszaadta.

Továbbá

megállapodtak abban, hogy a birtokokat – nemcsak a vértesieket, hanem a Gyöngyös
környékén levőket is – újra (?) felosztják. Az oklevél alapján az osztozkodást a Jánosfiak kezén levő Tatával kellett megkezdeni július 14-én.465 A felosztás végrehajtása
azonban nem volt zökkenőmentes.466 Térségünkben a János-fiak szeptember folyamán
beiktattatták magukat Tata és tartozékai felébe,467 valamint Apostol birtokba.468 Ezek
során ellentmondás nem történt. Azonban amikor az egyezségben kitűzött pontokkal
ellentétben Csókakő vára, valamint a hozzá tartozó birtokok, továbbá Szentlászló és
Bicske felébe is be akarták vezettetni magukat a János-fiak, akkor ifjabb János ezt
megakadályozta,469 ahogyan későbbVitány vár, Szár, Gerencsér, Árki és Mur
birtokainak felébe sem engedte őket beiktatni.470 Ifjabb János felesége, Erzsébet az ősz
folyamán a váci káptalan előtt tiltakozott az ellen, hogy ifjabb János a korábbi
megállapodásának megfelelően a János-fiakkal bármely birtokát megfelezze.471
Októberben megérkezett Hunyadi rigómezei vereségének híre is. Komárom
várának ura, Szécsi Tamás holtan maradt a csatatéren, míg Rozgonyi Sebestyén a
törökök fogságába esett. Kiváltása a pozsonyi ág egyedüliként „talpon maradt” tagja,
Rozgonyi György összes erejét és figyelmét lekötötte, így érdeklődését elveszítette a
vértesi birtokok iránt. Ennek folytán ismét későn reagált: csupán 1449 áprilisában
tiltakozott a korábbi évben történt egyezség ellen. Ebben ifjabb János felesége, fiuk –
szintén György – képviseletében is támogatta. A tiltakozásban már mind a négy vár –
Gesztes, Vitány, Csókakő és Tata – és uradalmaik is szerepeltek, azonban csak a Jánosfiakat tiltották azok megszerzésétől, Újlakit nem.472 Úgy tűnik, a volt országbíró nem

1448. június 22. DL 14172.
1448. július 7. DL 14180. Továbbá vállalták, hogy a székely ispánság – ez idő tájt János-fiak egyetlen
számottevő tisztsége KORDÉ 2009, 67. – kivételével minden tisztségen, de legalább azok jövedelmén
megosztoznak: 1448. július 7. DL 14181.
466 A Gyöngyös környéki birtokokat – talán a pozsonyi ág jelenléte miatt is – még a következő évre
halasztották: 1448. augusztus 1. DL 14188.
467 1448. szeptember 20. DL 14197. A beiktatásra október 7-én került sor.
468 1448. szeptember 20. DL 14198. A beiktatásra október 14-én került sor.
469 1448. szeptember 20. DL 88232. A beiktatásra október 7-én került volna sor.
470
1449. április 10. DL 14249. Az ellentmondás ügyét, amelyet vízkeresztkor kellett volna tárgyalniuk,
augusztusra halasztották.
471 1448. október 16. DL 88233.
472 1449. április 4. DL 14245. Az egész folyamatban furcsa benyomásunk támad, hiszen a bejelentést
Keresztúri Benedek tette, aki több esetben képviselte ifjabb János ügyeit, akár familiárisa is lehetett.
464
465
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állt a helyzet magaslatán, unokaöccse augusztusban a szemére is vetette, hogy
sokadszori késlekedései miatt a család több kárt szenvedett.473
Az információk alapján ifjabb János az év folyamán is kezében tartotta
Csókakő várát,474 s megakadályozta azt, hogy itteni birtokainak a felébe beiktassák a
János-fiakat, valamint megtarthatta Vitány várát és Gerencsért. Gesztes várát Újlaki
„kezelte”, az év folymán átadta Vitányt is. Erre utalhat, hogy ősszel a János-fiak csupán
Bicske és Szentlászló birtokokba próbálták beiktatni magukat. A fivérek számára igen
fontos szerepet kapott Tata, ez több egyezményükből is kitűnik, mert még a vár
elidegenítésének lehetőségét is elvetették.475 A nyári megállapodást sem tartották be,
hiszen – ifjabb János szerint – nem adták át az okleveleket.476
2.4.20. A János-fiak de iure megszerzik a vértesi javakat
1449 márciusában a János-fiak végleg elhatározták, hogy a vértesi birtokokat
fortéllyal megszerzik ifjabb Jánostól. Idősebb János megjelent az országbíró előtt, s
bejelentette, hogy több figyelmeztetés után ifjabb János kiadta a hozzá került oklevelek
egy részének másolatát, azonban többet, amelyeket egy regisztrumban rögzítettek, nem
kapott meg. Kérte az országbírót, hogy ezt kényszerítse ki ifjabb Jánosból, akit
figyelmeztettek vállalásának betartására.477 Ugyanekkor azt is el akarták érni, hogy
korábbi egyezségük alapján ifjabb János vitányi és csókakői várnagyai tegyenek esküt,
amely szerint uruk halála esetén nem zárják ki a János-fiakat a várakból.478
Ifjabb János nem várt módon került szorult helyzetbe, mivel az egy évvel
korábban tett kötelezvényének nem tudott maradéktalanul eleget tenni. Bár számos
oklevelet átadott, azonban néhány diploma nem olyan anyagon volt (!), mint amilyet
korábban, a sebtében készített regisztrumban rögzítettek. A másolatok kiállításáról az
országbíró igazolást is kiadott ifjabb Jánosnak.479 A János-fiak azonban mindezt nem
hagyták annyiban: kérték az országbírót, hogy ifjabb János kötelezvénye alapján –
mivel az nem tudta maradéktalanul bemutatni a nála levő okleveleket – várait és
Igaz, ifjabb János fia, György nevében néhány héttel korábban tiltakozott Rozgonyi György volt
országbíró Döbrököz várának elzálogosítása miatt: 1449. március 18. DL 14235.
473 PÁLOSFALVI 2004, 200.
474 Ifjabb János oklevelet keltezett a vár falai között: 1448. augusztus 1. DL 14188.
475 1449. március 4. DL 14231.
476
1449. január 31. DL 14219.
477 1449. március 6. DL 14232.
478 1449. március 8. DL 14233.
479 1449. április 18. DL 14253. Problémás oklevél Erzsébet hiányzó eredeti adománylevele, a birtokok
statuálása, valamint Mur és Gerencsér curiákra vonatkozó oklevél.
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birtokait ítélje az ő részükre. Az így megszületett ítélet alapján ifjabb János elvesztette
Tata, Vitány, Gesztes, Csókakő várait, valamint másutt fekvő jószágait, és azokat de
iure a János-fiak szerezték meg.480
Idősebb János nem lehetett maradéktalanul elégedett, mert az ítélet csak arra
volt elég, hogy jogot formáljon testvéreivel az uradalmakra, de még több lépés
hiányzott ezek megszerzéséhez, hiszen még nem iktatták be őket a birtokokba. Rénold
ezért Hunyadi kormányzóhoz fordult, aki a vele levő országnagyokkal elégségesnek
találta az ítéletet, így elrendelte, hogy a János-fiak számára adják ki a beiktatásra
jogosító oklevelet.481 A döntést követően az országbíró utasította a budai káptalant, hogy
tegyen eleget a beiktatásoknak olyan módon, hogy ne vegyék figyelembe a
tiltakozásokat.482 A beiktatásra is maradt fenn adat, a várakba végül 1449 nyarán
ténylegesen be is iktatták a János-fiakat. Először Tatába és uradalmába, majd
Csókakőbe, Gerencsér birtokba és végül Vitány várba és annak tartozékaiba. Gesztes
vára és uradalma nem szerepelt a birtokok között ez alkalommal sem, így biztosak
lehetünk abban, hogy a János-fiak is közreműködhettek abban, hogy ez Újlaki kezébe
kerüljön. Az eljárás során ifjabb János ellenmondását nem lehetett figyelembe venni.483
Azonban a beiktatás ellenére a vértesi, de a távolabbi birtokok egy részét is biztosan
kezében tartotta.484 (6. térkép)
2.4.21. 1440 évek vége
Az évtized végére az alábbi állapotok konzerválódtak: 1449-ben a tényleges
helyzet alapján Újlaki Miklós uralta Gesztes várát, ahol oklevelet is kiadott.485 Újlaki
emellett különböző, ám valamilyen okból nem érvényesített jogokkal rendelkezhetett,
amelyekről csupán 1460-ban mondott le.486

1449. április 18. DL 14252.
Eredetiben fennmaradt, az oklevél alján „commissio propria domini gubernatoris”: 1449. május. 13.
DL 14254. Az oklevelet számos átírás őrizte meg még, például: DL 14255., DL 10516., DL 88762.
482 1449. június 2. DL 14255. További átírásait lásd feljebb.
483 „Contradiccione antefati Iohannis filii Stephani senioris de predicta Rozgon ac aliorum quorumlibet
non obstante.” 1449. július 21. DL 14 284., átírva: DL 13830.
484 Vitány birtokára, a Komárom megyei Galla elfoglalására: 1449. november 22. DL 14312. Heves
megyei birtokokra vonatkozóan: 1449. augusztus 16. DL 14318.
485 1449. október 31. DF 240040.
486 „Universa iura sua hereditaria et impignoratoria, que in castris Chokakew et Wittan vocatis.” 1460.
szeptember 3. DL 15497. Ezzel egy időben a János-fiak is lemondtak Gesztes várában és uradalmában
levő jogaikról: 1460. szeptember 3. DL 15498.
480
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Csókakő várát ifjabb János tartotta a kezében, és rezdienciáját is itt rendezte be,
s nem is engedte be egyik osztályos testvérét sem.487 1450. évi vizsgálatok alapján
tudjuk, hogy egyedül irányította Vitány várát, ahol Kálnai Péter nevű várnagyát is
ismerjük.488 E két vár mellett feltehetően Gerencsér birtok is az ő kezelésében maradt. 489
Így egykori örökségének nagy részét – igaz, erőszakosan, de – sikerült egyelőre kézben
tartania. A jogilag elvesztett várait egy perújrafelvétel segítségével remélhette
visszaszerezni.490
A János-fiak egy hatalmas és jelentős uradalmat tudtak sajátjuknak, mégpedig
Tatát, mezővárosaival, birtokaival együtt. Ráadásul először Rénold 1446-tól, majd 1450
második felétől idősebb János rendezte be itt székhelyét,491 ami jó kiindulópontnak
számított a többi vértesi uradalmakban megszerzett jogaik érvényesítéséhez. A Jánosfiak több jogon is igényt formálhattak a további vértesi birtokokra. Ifjabb Jánossal
kötött számtalan egyezségük alapján a várak felét birtkolták, míg az országbíró ítélete
miatt az összes várra jogot formálhattak, azonban ténylegesen – egyelőre – nem tudták
érvényesíteni jogaikat. A pozsonyi ág pedig szinte csak a káptalanok előtt számított
birtokosnak a térségben, az évtized második felében a fennmaradt okiratokban
kimutathatatlanok.

A

János-fiak

és

a

pozsonyi

ág

viszonya

sem

maradt

feszültségmentes.492 A térség lakói számára nehéz helyzetet teremtettek az állandósuló
birtokosváltások. Erre utal az is, hogy a vértesszentkereszti bencések is többször
fordultak idősebb Rozgonyi Jánoshoz mint kegyurukhoz az apát utódlása érdekében.493
Végezetül, összegezve az eseményeket, az alábbi megállapításokat tehetjük. A
vértesi uradalmakra mindhárom ág érvényes jogigényt szerzett az évtized folyamán,
azonban összességében nem tudták biztosítani a maguk számára az összes birtokot.
Ifjabb János nem tudta egyben tartani apai örökségét. Volt olyan év, hogy a négy vár
egyikét sem volt a kezén, és lassú, szívós munkával is csupán kettőt sikerült
megszereznie. A pozsonyi ág, bár kezdettől fogva foglalkozott a vértesi birtokokkal,
487

SCHMIDTMAYER 2012a, 128–130.
Kálnai Péter: 1449. november 22. DL 14312.; 1450. július 6. DL 14386 és 1450. július 19. DL 88248.
489 1449. július 22. környékén „elfoglalta” familiárisaival. Ez ellen titltakoztak a János-fiak: 1450. július.
2. DL 88247. Ifjabb János „familiájában” később is felbukkantak gerencséri személyek: 1450. július 13.
DL 14386.; 1450. július 22. DL 88250.
490 1449. július 6. DL 14280.
491 SCHMIDTMAYER 2012a, 131–133.
492
Rozgonyi György szentfalvai birtokának jobbágyait Rénold elfogatta: 1449. június 28. DL 14273., DL
14274.
493 A levél címzettjét („magnifico domini Iohanni de Rozgon domino”), ifjabb Jánost egy kivétellel nem
illeték soha magnificus jelzővel, ez ekkor már id. János erdélyi vajdaságára utalt: 1450. szeptember 18.
DL 14402.
488
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nem érvényesítette oly mértékben jogait, hogy lábát ténylegesen megvethette volna.
Másodlagos források alapján itteni birtoklásukra nem maradt fenn adat. Az évtized
nyertesei a János-fiak lettek, akik annak elején a térségben nem rendelkeztek semmilyen
birtokkal. Volt olyan év, amikor szinte az összes várat ellenőrzésük alá tudták vonni.
Ténylegesen legalább egy jelentős várat, Tatát meg tudták szerezni, s ami ennél is
fontosabb, az országbíró ítélete alapján az összes vértesi várra kizárólagos jogot
formálhattak. A következő évtizedben a János-fiak érvényt próbáltak szerezni az
ítéletnek, míg ifjabb János minden módon próbálta ezt megakadályozni.
Érdemes felfigyelni arra a pragmatizmusra, ahogyan a János-fiak kezelték a
belpolitikai változásokat – ez később is jellemző lesz rájuk. Érdekeiket 1446-ban is
érvényesíteni tudták, gyakorlatilag ekkor aratták le az előző évek munkájának
„gyümölcsét” A rigómezői vereség után annyira megerősödtek, hogy országos
méltóságot szereztek, hiszen idősebb János erdélyi vajda, míg testvérei székely ispánok
lettek.494 Talán nem tévedünk nagyot, ha a fivérek házasságai mögött felsejlő rokoni
kapcsolati hálót tartjuk a János-fiak legerősebb fegyverének. Rénold felesége Garai
Dorottya, akinek révén nemcsak Garaiak, hanem a Cilleiek támogatására is
számíthattak. Idősebb Rozgonyi János pedig Szilágyi Mihály nővérét vette feleségül,
így Hunyadival is rokonságba került. A frigy megkötésére feltehetően a rigómezei
vereséget megelőzően kerülhetett sor.495 Rozgonyi Rénold a kormányzóval tartott a
törökellenes küzdelembe 1448-ban, ahonnan épségben tért vissza.496 Ennek eredménye
lehetett, hogy a korábban a Rozgonyiak szolgálatában álló Komárom megyei kisnemes,
Józsa Gergely Szilágyi Erzsébet familiájába került.497 E szorosabb családi kötelékkel is
megpecsételt együttműködésnek lehetett az egyik eredménye az 1449-es gyors és a
János-fiakra nézve kedvező ítélet.

Kordé Zoltán szerint ebben inkább az játszott szerepet, hogy a rigómezei vereség után Hunyadi
meggyengült és így a Rénold révén rokon Garai és Cillei támogatását kell emögött látni. KORDÉ 2009,
67.
495
Erre azonban egyelőre csak logikai úton lehet következtetni. 1454 decemberéből ismerjük Orsolyát id.
János feleségeként, ez eddig frigyük említése, ekkor arról is értesülünk, hogy három életben levő
gyermekük van: János, András és Apollónia. 1454. december 23. DL 14895, DL 32721., DRESKA III,
62–63. (602. sz.). Az 1448 körüli frigykötésre abból következtethetünk, hogy a három életben levő
gyermek születései között egy évet hagyva visszaszámolunk. A családot változatlanul említették egy
évvel később is. 1455. október 18. DL 15001. átírva DRESKA III, 359–360. (4. sz.). Arra, hogy Orsolya
horogszegi Szilágyi Mihály és Erzsébet testvére, lásd KUBINYI 2001, 17., 165.
496
1448. okt. 17/19. THURÓCZY 256.,1448. november 26. ZICHY IX, 205. (158. sz., nov. 29-i kelettel).
497
Szilágyi Erzsébet levelének relátora: ZICHY IX, 204. (157. sz.)
494
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2.4.22. Az országbíró ítélete (1449) és V. László koronázási esküje (1453)
között
Ifjabb János nem hagyott fel a vértesi várak megszerzésének szándékával. Az
ítélet ellenére Csókakő mellett tartotta még Vitány várát is, ahonnan az uradalomból
megpróbálta behajtani azok javait. Emiatt szinte egy „rablólovag” képe rajzolódik ki a
János-fiak által indított perekből.

498

A várakkal kapcsolatos pereskedés a következő

évben is folytatódott.499 Nem rendeződtek ifjabb János és Rozgonyi György viszonyai
sem.500
A változások egyértelmű nyertesei a János-fiak voltak. Ők – immár báróként –
részt vettek külső501 és belső502 ellenségek elleni hadjáratokban –, még Giskrával
szemben is felléptek, akivel pedig korábban szövetségesek voltak.
Nyilván nem csak Tatára alapozva, de komoly befolyásuk volt Győr és
Komárom megyék területén is, hiszen a megyéhez intézett kormányzói parancs
végrehajtásával őket bízták meg.503 E dunántúli befolyásra jó példa, hogy a kormányzó
rájuk bízta annak a kastélynak a lebontását, amelyet Újlaki egyik familiárisa engedély
nélkül épített.504

Galya birtokon hatalmaskodott: 1449. november 22. DL 14312. a kivizsgálás megerősítő válasza:
1450. január 6. DL 14312.;1450. július 3. DL 59412. az elmarasztaló válasz: augusztus 4. DL 59412. –
Ifjabb János Saras birtokon hatalmaskodott: 1450. július 5. DL 88248. a megerősítő válasz: július 19.
DL 88248. – Egy tatai polgár szekerét és borát tulajdonította el, a polgárt lefogatta: 1450. július 6. DL
14386. válasz: július 13. DL 14386. – Vitányt és uradalmát elfoglalta: 1450. november 2. DL 39294. a
megerősítő válasz: december 30.
499
Rozgonyi Osvát perét, amelyet Csaplári Demeter és társai ellen indított elhalasztották. 1451. március
9. DL 71388.
500
Egyes birtokok (Kurtweles és Nandorfelde predium) ügyében Rozgonyi György és ifjabb János közös
lépett fel. 1451. március 25. DL 14463., azonban Kisszőlős birtok kapcsán ellentét volt a két fél között.
1451. szeptember 15. DL 14500.
501
1453. február 2. „sed et cunctis exercitualibus expedicionibus, que prefatus Iohannes gubernator regni
nostri Hungarie seuforis contra Turcos, seu intus contra latrinculos et civilis belli autores crebris vicibus
confecit et p[... ...]per continuare habuit ipse Iohannes wayvoda ac Rinoldus et Osualdus de Rozgon
nunc simul, nunc vero unus vel duo illorum semper cum ampla gentium suarum comitiva cum prefato
gubernatore interfuerunt.” DL 14616., V. László kiszabadítására indított hadjáratban is jelen volt
Rénold: 1452. március 5. FEJÉR 1844, 167.
502
Idősebb Rozgonyi János Hunyadival vett részt a belső háborúban: 1451. augusztus 10. Losonc mellett
FEJÉR 1844, 158–161. (LVII. sz.), 1451. augusztus 29. DL 30186. (az adatbázisban a copia-c03-05
képen) 1451. szeptember 20. Szent Lőrinc melletti haditábor BÁRTFA, 107–108. (652. sz.), 1451.
szeptember 27. Buda BÁRTFA, 108. (654. sz.), 1451. október 27. Korpona JUSTH 61–62. (152. sz.) vö.
Hunyadi itineráriumával: ENGEL 1984, passim.
503
1452. április 15. DL 14544., kiadva: HORVÁTH 2005, 65–66. (46. sz.). Komárom megyében volt
Újlakinak is jelentékeny befolyása, több évből ismerjük komáromi adószedőit. 1451-ben a komáromi
adóból utalványoz a Veszprém megyei Csatka kolostorának. „Rwm”-i János 1451. január 21. DL
49991., „Thesa”-i Balázs 1452. február 21. DL 14522. kiadva: DRESKA III, 41. (587. sz.).
504
Újlaki familiárisainak a Martonfalvi Laca család engedély nélkül emelt erősségét kellett lerombolnia a
János-fiaknak. 1452. szeptember 12. DL 88266.
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2.4.23. 1453, a János-fiak megerősödése
1452 augusztus végén Hunyadi békét kötött Giskrával, még az ősz folyamán
Bécsbe érkezett a magyar küldöttség, V. László „kiszabadulásának” üdvözlésére.
Rozgonyi Rénold e küldöttség tagja volt. 1453 januárjában az országnagyok
megállapodtak a királyság kormányzásának formájáról. Az egyezségek híre gyorsan
terjedhetett, ezért ifjabb János január 22-én a fehérvári káptalan előtt eltiltotta a régi-új
királyt attól, hogy várait – itt csupán Csókakövet és Vitányt megnevezve – Jánosfiaknak bármilyen módon eladományozza.505 Félelme nem volt alaptalan, hiszen nem
sokkal később, január 24-én, már Pozsonyban – ahol V. László letetette a koronázási
esküjét – a János-fiak valóban megkapták a királytól hűséges szolgálataik fejében
Csókakő506 és Vitány507 várait. Mindkét adománylevélnél Cillei Ulrik neve tűnik fel a
kancelláriai jegyzetben.508 A várakról megjegyezte az oklevél, hogy azokat ifjabb János
elfoglalva tartja magánál,509 tehát a János-fiak nem tudták, vagy nem akarták
érvényesíteni az országbíró ítéletét. Néhány nappal később idősebb János és fivérei
tovább bővíthették Komárom megyei birtokaikat, hiszen a király nekik juttatta a megye
határán levő Bana települést vámjával, valamint néhány pusztával együtt.510 Bana
elajándékozása azért különös, mert az – legkésőbb 1422-től – Komárom várának a része
volt,511 amelyet ekkor Szécsi Dénes, az ifjú király anyját, Erzsébetet küzdelmében végig
támogató512 esztergomi érsek és testvérei irányítottak. Az ő királyhűségüket nehezen
lehetne megkérdőjelezni, mégis az oklevél fogalmazása szerint Szécsi János elfoglalva
tartotta a nevezett birtokokat.513 A pontos okokat nem ismerjük, de az oklevél
kancelláriai jegyzete alapján a Rozgonyi fivérek a királyi tanács egyetértéséből kapták

Az oklevél szerint ifjabb János már úgy tudta, hogy a fivérek elkérték maguk számára a két említett
várat. 1453. január 22. DL 14598.
506
1453. január 24. DL 14600.
507
1453. január 24. „iure perpetuo” DL 14601.
508
1453. január 24. „commissio domini regis, domino Ulrico comite Cilie referente” DL 14600. és 14601.
509
1453. január 24. „nunc apud manus egregii Iohannis filii condam Stephani de Rozgon occupative, ut
dicitur, habitis” DL 14600., 1453. január 24. „nunc erga manus egregii Iohannis filii condam Stephani
de Rozgon occupative existere dicuntur” DL 14601.
510
1453. január 31. DF 274200., DL 14606., kiadva: DRESKA III, 358–359. (3. sz.); DL 14610., kiadva:
DRESKA III, 48–50. (593. sz.); DL 14611., kiadva: DRESKA III, 52–54 (596. sz.).
511
1422. június 6. ZSO IX, 194–195. (608–609. sz.)
512
Szécsi Dénes 1453 januárjától főkancellár: BÓNIS 1971, 169. Bár az esztergomi érsek Hunyadival
nem ápolt rossz kapcsolatot, Erzsébet és fia párthívének tekinthető. KUBINYI 1993b, 101.
513
1453. január 31. „nunc erga manus egregii Iohannis de Zeech occupative, ut dicitur, habitis” DL
14606.
505
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az adományt.514 Talán a király Cillei irányította szűkebb környezete megpróbálta a
Szécsi fivéreket háttérbe szorítani, vagy kisebb valószínűséggel feltételezhetjük, hogy –
ismeretlen okból – az esztergomi érsek beleegyezésével történhetett a birtokbővítés.
Mindenestre ugyanzanap, mikor Bana birtokot eladományozta V. László, még további
néhány Komárom megyei birtokot is átadott a Rozgonyi fivéreknek, jelesül a Szécsiek
familiárisa, Szigeti Lukács által irányított Kisigmánd és Szentmihály birtokokat,515
továbbá az ifjabb János familiárisának, Csaplári Isten Demeternek korábban516 adott
Győr megyei Tarján birtokot is a ők kapták.517
Az adományokra a birtokbaiktató parancsleveleket február másodikán adták ki
a király nevében, amelyek szó szerint megegyeznek a januári példányokkal, ám a
kancelláriai jegyzetekben Garai László neve is megjelent Cillei Ulriké mellett.518
Ugyanaznap a János-fiak külön adományt kaptak a csókakői uradalomnál már felsorolt
Dinnyésméd birtokra is.519 Idősebb János tatai várnagya is birtokadományban részesült,
amelynél szintén Cillei segédkezett.520 Csak feltételezhetjük, hogy a február másodikai
megerősítésekre azért lehetett szükség, hogy a király koronázási esküjét követő dátum
szerepeljen az adományleveleken.
Ifjabb János továbbra is próbálta fenntartani jogát váraira, ezért újra – ezúttal a
győri káptalan előtt tett – tiltakozás formájában próbálta nyomatékosítani jogigényét
Újlakival és a János-fiakkal szemben. Az oklevél érdekessége, hogy abban Gesztes vára
továbbra sem szerepel, azonban Gerencsér birtok már hangsúlyos szerepet kapott,521

1453. január 31. „commissio domini regis, ex deliberacione consiliariorum et in consilio, Nicolaus
vicecancellarius” DL 14606.
515
1453. január 31. DL 14608., kiadva: DRESKA III, 358–359. (3. sz.).
516
Tarján birtokot Csapláriak 1448-ban szerezték meg. 1448. május 24. DL 107544. Az iktatásnak
Csaplári familiárisa, Jó Gergely ellentmondott. 1453. március 12. DL 14609. Egyelőre nincsen arra
adatunk, hogy valaha is a János-fiak birtokába került volna a település, mindenesetre a pereskedés még
tovább tartott: 1459. március 3. DL 15327. Az adománylevélben a Győr megyei Csaplár mellett a
Somogy megyei Bábony (?) birtok is szerepelt. Ez utóbbit Csaplári a következő évben átadta a
Batthyányiaknak. 1454. április 9. DL 100637.
517
1453. január 31. DL 14609.
518
„commissio domini regis, dominibus Ulrico comite Cilie et Ladislao de Gara palatino referentibus.
Nicolaus vicecancellarius. Vitányra: 1453. február 2. DL 14616., Csókakőre 1453. február 2. DL
14623., DL 14625., továbbá: DL 81083. és DL 106664.
519
„donationali ad commissionem eiusdem Ladislai regis, condam Ulrico comes Cil(ie et) Ladislao de
Gara palatino referentibus” 1453. február 2. DL 15602. (átírásban)
520
A Veszprém megyei Teleki és a Fejér megyei Apostol birtokain. „fidelis nostri Pauli Kerekes
castellani de Tata”, „commissio domini regis, domino Ulrico comite Cilie referente, Nicolaus
vicecancellarius” 1453. február 2. DL 14627., ugyanaznap kelt az iktatási parancs a fehérvári
káptalanhoz, amelynek végrehajtására 1453. március 8-án került sor. DL 14621.
521
„castrorum suorum Chokakew, Vytan, Essegwar, necnon possessionis Gerencher et quarumlibet
pertinentiarum earundem” 1453. február 16. DL 14642.
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amely alapján valószínűsíthetjük, hogy Gerencsér legkésőbb 1453-tól Újlaki Miklós
irányítása alá került.
A János-fiak az örökadomány révén tehát még egy jogcímet szereztek Vitány
és Csókakő várainak birtoklására, továbbá jelentősen kibővíthették a Komárom megyei
birtokaikat is. Összességében tehát megerősödött a pozicíójuk, mind országos
viszonylatban, mind a Vértes környékén. Az 1453 elején tett adományok sorában
feltűnő módon nem esett szó Tata birtoklásáról, ám ennek oka nem egyértelmű.
Újlaki Miklós, Szécsi Dénes, Garai László és Pálóci László megújították
esküjüket Pozsonyban V. László előtt,522 amelyben Cillei Ulrik támogatását is
vállalták.523 Újlaki itt több, már korábban részben örökségként bírt várának birtokjogait
megerősíttette a királlyal.524 Talán ekkor kerített sort arra is, hogy Gesztes várának
birtoklását is szilárdabb alapokra helyezze.525 A János-fiak részvételét a hűséget tevők
között nehéz igazolni, ám e körhöz való tartozásukat jelezheti, hogy újabb
birtokadományokban részesültek, amelyek között olyan is akadt, amit Cillei Ulrik adott
át nekik.526 Újlaki ekkor, úgy tűnik, hogy a királyi udvar közelségében kívánt maradni,
és talán a Felvidéki események irányítását próbálta kézben tartani, mivel Galgócról
irányította birtokait.527
Amennyiben az 1453. esztendő adományozásainak megvalósulását vizsgáljuk,
akkor nem hallgathatjuk el, hogy azok nagy részét késedelmesen hajtották végre.528
Azonban a János-fiak nem sem Vitány, sem Csókakő várának birtokában, hiszen ifjabb
János és familiárisai továbbra is „hatalmaskodtak” valamint „jogtalan adókat szedtek”
az uradalom területén.529

522

1453. szeptember 13. DF 287204.
REISZIG 1943, 12.
524
Szigliget és Hegyesd: 1453. szeptember 14. DL 14722., „commissio domini regis, domino Ladislao de
Gara referente”, továbbá Galgócról és Temetvényről ugyanaznap: DL 14726. átírása: DL 71483.
„commisso domini regis, domino Ladislao de Gara palatino referente.”
525
Sajnos a megerősítés pontos ideje nem ismert. REIZNER 1893, 614–615.
526
Csepel szigeten Gubacs birtok és a hozzá tartozó puszták: 1453. szeptember 14. DL 45085. A király
megerősítette Cillei Ulrik korábbi adományát is Demsed birtokról és a hozzá tartozó pusztákról: 1453.
szeptember 14. DL 14776., DL 15683.
527
1453. szeptember 12. Pozsony DF 236869. szeptember 13. Pozsony DF 287204. Már a Felső Részek
kapitányaként kiadott, és Galgócon kelt oklevelei: 1453. szeptember 23. DL 14728., október 28. DL
62589., DF 213406., október 31. DF 267518.
528
Gubacs birtokba és a hozzátartozó pusztákba való bevezetésről kiállított oklevél: 1454. augusztus 20.
DL 45085., további Pest megyei birtokok esetében 1454. augusztus 21. DL 14776.
529
A nádor több vizsgálatot is indított: 1453. március 18. DL 14657., DL 14658., DL 88270., DL 88272.
523
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Bana britokba a pannonhalmi konvent – jelentése szerint – 1453 decemberében
ellentmondás nélkül bevezette a fivéreket,530 mégis, 1455-ben, az még mindig a
Szécsiek kezén volt,531 Ezt minden jel szerint mihamarabb orvosolni igyekeztek, hiszen
a király még az év folyamán felszólította az érseket a birtok átadására.532
2.4.24. V. László haláláig
Ifjabb János a vértesi várakra Alberttől és Erzsébettől bírt adománylevelet
zálog címén, azonban ezeket V. Lászlóval nem próbálta meg megerősíttetni. Ennek oka
feltehetően abban keresendő, egyrészt V. László tanácsosai főként azoknak a köreiből
kerültek ki, akik Pálóci László országbíró ítéletét támogatták, másrészt e körben a
János-fiaknak sikerült megfelelő szövetségeseket szerezniük. Ifjabb János jogigényét
így csupán tiltakozások útján tartotta fent. Másrészt – úgy tűnik – nem tudott a korábban
megkötött egyezségek alól sem kibújni, így bele kellett törődnie, hogy fogott bírák
segítségével próbálják meg rendezni a kialakult ellentéteket. Valójában azonban még
így sem próbált meg egyezkedni, ugyanis az effajta tárgyalásokra nem ment el, és
képviselőt sem küldött maga helyett.533 Bár ifjabb János és a pozsonyi-ág között volt
együttműködés,534 az utóbbi tagjai még mindig anyagi problémákkal küzdöttek, így
még ha szándékukban is állt volna, akkor sem segíthetettek volna ifjabb Jánosnak.535 A
pozsonyi ág tagjai még tiltakozások szintjén sem próbálták meg jogcímüket
érvényesíteni a vértesi várakra. A János-fiak pedig az országos politikában továbbra is
aktívan részt vettek.536
Az mindenestre világosan látszik, hogy ifjabb János az évtized közepére
közvetlenül már csak Csókakő várát és uradalmának egy részét irányította. Vitány

1453. március 18. DL 14610. DRESKA III, 48–50. (593. sz.), és 1453. december 28. DL 14611.,
kiadva: DRESKA III, 52–54. (596. sz.)
531
Garai nádor kiadványa alapján : 1455. február 11. QUELLEN WIEN II, 372. (3615. sz.)
532
1455. november 5. DL 15005. „Ladislaus rex manu propria”.
533
1454. január 14. DL 14787. Az esetleges egyezség miatt tiltakozott Essegvári Pál. 1454. április 20. DL
102532.
534
1454. február 25. DL 14803., 1454. augusztus 7. DL 14868.
535
1455. szeptember 4. DL 14992.
536
Rozgonyi Osvát jelen volt Terebesen, ahol a rendek az ország védelmében hoztak intézkedéseket.
1454. november 22. DL. 31664, HO VII, 470–475. (420. sz.). Ennek érdekében vélhetően az ő zászlója
alatt gyülekeztek, továbbá átvett Komorowski Pétertől több várat is Kassán: 1454. december 24. DL
15307. (Bár nehezen hihető és feltehetően inkább valamelyik testvérről lehet szó, de állítólag jelen volt
Péterváradon az országnagyokkal 1454. december 19-én: UGDS V, 475. – Valójában arról lehet szó,
hogy a szászokhoz intézett levél miatt írták be a nevét.) Rozgonyi János pedig – többek között – az
országnagyokkal együtt politizált, ő is támogatta, hogy V. László Magyarországra érkezzen. Győr:
1455. június 25. PETTKÓ 1901, 178., Buda: 1455. július 21. FEJÉR 1844, 215–216.)
530
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várának tényleges birtokosára nincsen adatunk, de az erősség feltehetően a János-fiak
kezébe került. Gesztest és Gerencsért, mint láttuk, Újlaki irányította. A fennmaradt
oklevelek tükrében az világosan látszik, hogy ifjabb János V. László tényleges
uralkodása alatt sem Tata, sem Gesztes megszerzésére nem törekedett. E
megállapításokat a fent bemutatott adatok mellett egy vámlistára is alapozhatjuk. Egy
1455-ben készült vámjegyzék alapján ugyanis Újlaki Miklósé volt a Geszteshez tartozó
Pázmánd, Bőny és Környe helységek vámja, idősebb János neve mellett pedig
Bicskének és Bánhidának a vitányi uradalomhoz, valamint Mórnak a csókakői
uradalomhoz tartozó vámhelyét tüntették fel.537 A János-fiaknak a csókakői uradalom
egyes birtokaiban ténylegesen is részük lehetett, hiszen van arra adatunk, hogy
jobbágyaik ügyében intézkedtek.538 Talán ennek a jele az is, hogy ifjabb János 1456
májusában csak a Csókakő várára vonatkozó oklevelét íratta át a fehérvári
káptalannal.539 Az azonban egyelőre nem ismert, hogy a János-fiak az uradalmakban
egy korábbi egyezség, valamiféle hallgatólagos megállapodás, vagy esetleg egy sikeres
fogott bírói közvetítés eredményeként lehettek bent.
A belpolitikai események jelentős fordulatot vettek a következő évben. A török
elleni küzdelem fontosságát minden főúr felismerte, Újlaki is levelezett Kapisztrán
Jánossal. A hadi eseményekben való tényleges részvételre azonban csak Rénold
esetében maradt fent utalás.540 Hunyadi János a nándorfehérvári győzelem után nem
sokkal elhunyt, így megnyílt a lehetőség arra, hogy az ifjú – még csak 16 éves – királyt
Cillei teljesen befolyása alá vonja. A János-fiak a király környezetében voltak, Rénold
V. Lászlót kísérvén jutott be Nándorfehérvárba, ahol egy kortárs német forrás
feljegyzése szerint ő is célpontja volt a Cillei Ulrik elleni merényletnek, és csak azért
maradt életben, mert a király szobájában végül menedéket talált. 541 Talán nem tévedünk
nagyot, ha innen eredeztetjük, hogy V. László kormányzatában szorosabb szerepet
kaptak a János-fiak, akik az uralkodót immár külföldre is elkísérték.542

„…in Bykche, in Banhyda et in Moor ad magnificum Iohannem de Rozgan, waywodi
Transsylvaniensem … in Paznad, in Beun et in Kernye ad magnificum Nicolaum de Wylak, banum
Machoviensem…” 1455. február 11. QUELLEN WIEN II, 372. (3615. sz.)
538
1453. március 18. DL 14657.
539
1456. május 22. DL 13408. Csaplári Demeterrel.
540
Beheim Mihály alapján TÓTH-SZABÓ 1917, 296.
541
Beheim Mihály alapján TELEKI II, 477. (3. j.)
542
Relátor Budán: 1457. március 22. „relacio Osvaldi de Rozgon comitis Siculorum” DL 30196.,
Bécsben: 1457. augusztus 25. „relacio Raynoldi de Rozgon comitis Siculorum” DF 287989. 1457.
augusztus 27 „relacio Raynoldi comitis Siculorum” DF 287990.
537
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Ifjabb János ügye Hunyadi János halálával újból megromlott. 1456
szeptemberének végén V. László a fehérvári káptalanon keresztül felszólíttatta, hogy
adja át birtokaira vonatkozó okleveleit. Ifjabb János Csókakő várában azt kérte urától,
hogy tekintsen el ettől és védje meg birtokaiban.543 1456 novemberében ifjabb János a
fehérvári káptalan előtt tiltakozott amiatt, hogy meg nem nevezett rosszakarói és
ellenségei az összes birtokát meg akarják szerezni, és egyúttal eltiltotta ettől mind őket,
mind pedig László királyt.544 Így olybá tűnik, hogy a János-fiak felhasználták
befolyásuk megerősödését, és megkezdték ifjabb János végleges kiszorítását, mégpedig
ugyanúgy a „régi” oklevelekre hivatkozva, mint tették azt tíz évvel korábban.
Ezzel párhuzamosan az országos politika még kiszámíthatatlanabbá vált,
hiszen 1457 márciusában lefejezték Hunyadi Lászlót, az eseménynél pedig – talán
érthető okból – Rénold is jelen volt.545 V. László már áprilisban visszakövetelte ifjabb
Jánostól Vitány és Csókakő várát, hiszen azt csak tisztségül (pro honore) adta neki
szerint Zsigmond. Ifjabb János azonban nem volt hajlandó a várak átadására, ezért a
király jelenléte elé idézte.546 Ifjabb János azonban nem jelent meg a megadott időben,
így az uralkodó 1457. május másodikán fő- és jószágvesztésre ítélte, így –
természetesen –Vitány és Csókakő várát (is) megszerezte.547 Néhány nappal később
pedig a két várat a János-fiaknak adományozta.548 Az ítélet foganatosítását végül a
kirobbant polgárháború megnehezítette. Ifjabb János számára bizonyára teljesen
világossá vált, hogy hathatós pártfogóra van szüksége ahhoz, hogy helyzetén javítani
tudjon. Mivel a János-fiak elkötelezték magukat a király mellett,549 így neki nem maradt
más választása, mint az ellentáborban keresni támogatót. Úgy tűnt, hogy hamarosan
meg is találta Szilágyi Mihály személyében, akinek 4000 forintot adott feleségével,

A király levele: 1456. szeptember 21. DL 15104. A válasz 1456. október 6. DL 15104.
1456. november 12. DL 15112.
545
KUBINYI 2001, 22.
546
1457. április 10. DL 15159. a budai káptalan válasza: 1457. április 19. DL 15159.
547
1457. május 2. „nos ex eorundem baronum et nobilium nostrorum consilio eundem Iohannem
iuniorem de Rozgon pro huiusmodi iniusta et potenciaria conservacione castrorum Chokakew [et]
Vythan ac aliorum castrorum et bonorum nostrorum regalium, in facto potencie, ex eoque in sentencia
capitali ac amissione universorum iurium et bonorum suorum ubilibet habitorum ipsum
propere et precise concernencium con[vic]tum et aggravatum esse sentencialiter decernimus
pronunciamusque et committimus” DL 15162.
548
1457. május 6. DL 15163.
549
Osvát, a „felkelők” által szorongatott Brassóban volt az év végén. 1457. december 9. DF 246467.
Szilágyi lefoglaltatja Szeged városában az id. János, erdélyi vajda számára kiutalt sót, amit idősebb
János azzal kárpótolt, hogy a szegediek ökreit eltulajdonította. 1459. december 16. DL 15423.
543
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Kálnai Borbálával.550 Az országos felfordulásnak a Vértesben is nyoma volt, ahol a
gesztesi várnagyok kifosztották az arra haladókat.551
A polgárháború végül nem teljesedhetett ki, mivel V. László 1457
novemberében elhalálozott. A Budán tartózkodó országnagyok pedig – köztük idősebb
János is – a következő év elejére királyválasztó országgyűlést hívtak össze.552
2.5. Mátyás uralkodása alatt
Mátyás uralkodása előtt az 1458 januárjában Szilágyi Mihály és Garai László
között megkötött szegedi egyezség nyitotta meg a kaput.553 Ifjabb János a váratlan
fordulatnak köszönhetően reménykedhetett várai visszaszerzésében. Bízhatott Szilágyi
Mihály ígéretében, amelyet a kormányzó február 6-án a választott király nevében tett,
hogy Tata, Csókakő, Vitány és Sempte várakat megkapja. 554 Az év folyamán Csókakő
várát háborítatlanul birtokolta.555
A János-fiak azonban nem hazudtolták meg politikai képességeiket, hiszen
idősebb János személyesen vett részt a Mátyás elé a határra induló küldöttségben. 556 A
várak jogi helyzetének biztosítása érdekében elsőként ifjabb János lépett: március elején
átíratta a korábbi oklevelei alapján a vértesi várak jogát, így Mátyás 9000 forint
értékben újra neki adta Tata, Vitány, Gesztes várát és Gerencsér birtokot.557 Hosszú
évek után most először szerepelt ifjabb János igényelt várai között Gesztes és Tata neve
is.
A János-fiak és Újlaki a változó helyzetben – nyilván a belpolitikai
eseményektől sem függetlenül558 – április közepén Tatán egyeztették, és hangolták
össze lépéseiket.559 A János-fiak néhány nappal ezután kérték a maguk számára
Csókakő és Vitány várát arra hivatkozva, hogy azt V. László érdemeikért már nekik
1458. február 6. DL 48991.
1457. november 8. DL 93280.
552
1457. november 29. EPERJES, 176. (405. sz.), 1457. december 1. HÁZI I/4. 240–241. (292. sz.)
553
PÁLOSFALVI 2013, 347–351.
554
1458. február 6. DL 48991. Egyelőre nehezen magyarázható Sempte hirtelen feltűnése a kívánt várak
között. Feltehetően a pozsonyi ággal áll összefüggésben, hiszen György 1457-ben elhalálozott. (Az
oklevél 1519. évi átírásban maradt fent, amikor Monyorósi István, ifjabb János unokája Semptére és
Csókakő, valamint Vitány váraira igényt tartott – ám Tatára nem.)
555
1458. szeptember 1. DL 106551.
556
1458. február 9. Strážnice, TELEKI X, 573–575., KUBINYI 1988, 197.
557
1458. március 3. DL 15217. „commissio propria domini regis”.
558
PÁLOSFALVI 2013, 359.
559
Bár az itt kiadott Újlaki-oklevél zálogosítási műveletről szóló nyugta, szerepel benne, hogy Újlaki
Prágába szándékozik utazni. 1458. április 19. „datum in opido Thatha” DL 15238. Előtte palotai várában
volt Miklós vajda: 1458. február 24. DL 81284., ami arra utalhat, hogy a budai eseményekben aktívan
nem vett részt, de azokat szoros figyelemmel kísérte.
550
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adományozta. Ugyanaznap íratták át Mátyás királlyal V. László 1453. évi560 és 1457.
évi561 adományát is! 1458 júliusában ifjabb János familiárisa, mind a fehérvári
káptalan,562 mind a keresztes konvent563 előtt eltiltotta a János-fiakat és másokat
Csókakő, Vitány és Essegvár megszerzésétől.
Úgy tűnik, hogy a János-fiakat az újabb kibontakozó belpolitikai konfliktus
segítette át a kezdeti nehézségeken. 1458. július 26-án Mátyás belső ellenzéke – köztük
Újlaki Miklós is – Garai nádor vezetésével szövetséget kötött Simontornyán.564
Elképzelhető, hogy e tömörülésben annak alakulásakor Rénold is részt vett,565 azonban
a többi fivér csatlakozása nem valószínű. Ugyan a király szeptember első napjaiban
leváltotta tisztségéből idősebb Jánost, ennek háttere nem ismert.566 Az ősz folyamán
Rozgonyi Osvát lovászmester lett, így biztos, hogy Mátyásnak a János-fiakba vetett
bizalma

nem

rendült

meg,

hiszen

ezzel

egyidőben

a

király

Temesváron

birtokadományban is részesítette a fivéreket, külön kiemelve Osvátnak az ő érdekében
tett erőfeszítéseit.567 Idősebb János tagja lett volna annak a küldöttségnek, amelyik
Frigyestől elhozza a szent koronát.568 Ezalatt Újlaki Miklós a fő rezidenciájának
számító Újlkon tartózkodott.569
A következő év elején kenyértörésre került sor, ekkor a János-fiak
egyértelműen Mátyás mögött sorakoztak fel.570 Újlaki fegyverkezésének hírére Mátyás
Osvátot küldte zsoldosokat toborozni.571 Ráadásul idősebb János és Osvát számos
alkalommal szerepelt a királyi oklevelek kancelláriai jegyzeteiben. 572 Rénold frissen
kinevezett temesi ispánként pedig egy Újlak várával szemben emelt erősségből tartotta
1458. április 26. DL 14623.
1458. április 26. DL 15163.
562
1458. július 16. DL 38769. A tiltakozás érdekessége, hogy tévesen pozsonyi ispánnak nevezte a Jánosfiak apját.
563
1458. július 16. DL 15263. János-fiak apja itt is hibásan pozsonyi ispánként szerepelt.
564
1458. július 26. DL 15271. és újkori másolata DL 25983.
565
PÁLOSFALVI 2013, 360–361.
566
Pálosfalvi Tamás részben emiatt tartja elképzelhetőnek, hogy a János-fiak is részt vettek volna –
legalábbis kezdetben – a ligában. PÁLOSFALVI 2013, 360–367.
567
Osvát érdemei: 1458. november 23. DL 15296., továbbá a János-fiaknak tett adományai: vám
elhelyezése Csermenye birtokukon 1458. november 29. DL 15298., és, hogy a Varannón fizetendő
vámot „Zamwth” birtokon is megfizethessék az utazók: 1458. november 29. DL 15299. és DL 16761.
568
PÁLOSFALVI 2013, 369.
569
1458. október 4. „in Wylak” DL 34213., 1458. november 12. „in Vylak” DL 34214.
570
1459. február 10. DL 15316., DL 15318. A felsorolásban a három fivér közül János áll elöl, majd
Rénold és harmadikként Osvát követi, aki egyedül visel országos méltóságot.
571
PÁLOSFALVI 2013, 371.
572
1459. január. 19. „commissio propria domini regis, Osualdo de Rozgon referente” TELEKI X, 608.
(CCXCVIII. sz.), 1459. március 5. „commissio propria domini regis, Iohanne de Rozgon condam wayda
referente” DL 15329., 1459. április 10. „relacio Iohannis senioris de Rozgon” DL 15343., 1459. május
31. „relacio Iohannis de Rozgon senioris” DL 94204.
560
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sakkban Miklós vajda birtokközpontját.573 Az 1459. április elején lezajlott körmendi
ütközetben Mátyás erői győzedelmeskedtek.574 Pár nappal később idősebb Jánost is
azon főurak között találjuk, akik kezességet vállaltak Mátyás király Garai özvegyének
tett ígéretéért.575 Az ifjú király ellenfelei lassan tették le a fegyvert, több főúr hűségre
visszatértét még hónapokig tartó tárgyalások előzték meg. 576 Idősebb Rozgonyi János is
tagja volt annak a küldöttségnek, amelyik Miklós vajdával tárgyalt.577 Ennek hamar
meg is lett az eredménye, hiszen Újlaki és idősebb Rozgonyi János már augusztusban
rendezte vértesi birtokainak viszonyát, amelynek során a Veszprém megyei Dudar
birtok Újlakié lett, míg az Esztergom megyei Saras és Tarján a Rozgonyiaké.578
Ifjabb János szerepvállalása Mátyás király és Frigyes közötti szembenállás
során ismeretlen, de nem elképzelhetetlen, hogy az ifjú uralkodóval szemben foglalt
állást. Mindenesetre augusztusra elhunyt és a király – nyilván a János-fiak kellő
ösztönzésére – felhívást tett Fejér megye összes nemeséhez, hogy az ifjabb János által
elfoglalt Csókakő várát a János-fiaknak adta, kötelezve az özvegyet és familiárisait,
hogy az erősséget mielőbb adják át.579 Az időközben tárnokmesterré előléptetett idősebb
Rozgonyi János tovább erősítette a jogcímeket a vértesi birtokoknál, így augusztus
végén Fornaszentmiklósra is szerzett adományt.580 Ifjabb János özvegyét és gyermekeit
azzal vígasztalta, hogy több – de nem a Vértesben levő – vár és birtok megszerzésében
támogatni fogja őket.581
Végül a János-fiak elérték a céljukat, hiszen kevesebb mint húsz év alatt
sikerült számos várat és uradalmat megszerezniük, majd az erősségekhez jogcímet
biztosítani és ezeket elismertetni. E folyamat záróakkordjaira 1459 szeptemberében
1459. július 30. „quomodo his diebus non diu elapsis, dum vigore litterarum serenissimi domini regis,
et expost magnifici Rynoldi comitis Themesiensis ad levandum et construendum castellum in opposito
Wylak constructum” ZICHY X, 83–84. (65. sz.).
574
VESZPRÉMY 1998, 319–325.
575
1459. április 19. DL 15348., kiadva: TELEKI X, 616–618. (CCCIII. sz.)
576
Frigyes is próbálta visszatartani híveit, így Újlaki Miklóst is, akit azzal tisztelt meg, hogy újszülött
gyermekének, Miksának a keresztapjává tette. PÁLOSFALVI 2013, 376.
577
1459. július 1. DL 88341. újkori átírása: DL 100688.
578
1459. augusztus 6. DL 15390. Mátyás Újlakit és párthíveit biztosító levele: 1459. július 30. 326–327.
(CXCV. sz.)
579
1459. augusztus 9. DL 15391.
580
1459. augusztus 30. DL 15395.
581
Essegvár: Essegvári Pál tiltakozott, hogy ifjabb János Essegvárat is magának szerette volna
megszerezni: 1459. augusztus 17. DL 44920. Az Újlaki által elfoglalva tartott várat a király idősebb
János közreműködésével ifjabb János gyermekeinek adományozta: 1459. augusztus 30. DL 15394.
Idősebb János ígérete ifjabb János örököseinek Essegvár és Döbrököz várak valamint különböző Szepes
megyei birtokok megszerzésére: 1459. szeptember 11., továbbá Heves megyei birtokainak felébe
beengedi őket: 1459. szeptember 11. DL 88427., és a János-fiak lemondanak ifjabb János utódai
számára jogaikról Essegvár és Döbrököz várakkal kapcsolatban 1459. szeptember 11. DL 88427.
573
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került sor, amikor Mátyás új királyi adomány címén a fivéreknek adta Csókakő és
Vitány várait.582 A siker érzete októberben válhatott teljessé, amikor a király Tata várát
is a János fiaknak adta életük tartalmára, hozzátéve, hogy ha utódaik be tudják
bizonyítani, hogy emellett korábban zálog útján került birtokukba, akkor csak annak
kifizetése után veszi vissza.583 Mátyás decemberben újra megerősítette az adományokat
Csókakő, Vitány várakra és uradalmaikra, továbbá a Komárom megyei Bana,
Kisigmánd és Szentmihály birtokok területére vonatkozóan, ahogy azt is, hogy Tata
csak életük tartamára került hozzájuk.584 Az év végén585 és a következő év elején
megkezdődtek a birtokbaiktatások, amelyek a káptalani válaszok alapján ellentmondás
nélkül zajlottak le.586 Azonban ifjabb János örökösei mégis – vélhetően élve a törvény
adta lehetőséggel – utólag tiltakoztak. A fennmaradt oklevelek alapján úgy tűnik, hogy
nem csak ifjabb János örököseinél okozott gondot a tiltakozó személyének rögzítése. 587
A János-fiak a királyi udvarral szoros kapcsolatot alakítottak ki, amiről a
kancelláriai jegyzetek, és az általuk viselt országos méltóságok is árulkodnak.588 Részt
vettek Mátyás király felvidéki hadjáratában is,589 amit további jogok szerzésére
használtak fel, így kapták meg a tatai bencés apátság kegyúri jogát.590

1459. szeptember 18. DL 15399., DL 15400., további átírásokban: DL 15401., DL 56803., DL 88893.
és DL 88914.
583
1459. október 18. DL 15409. és DL 15410.
584
1459. december 8. DL 15421., továbbá a Komárom határához közel fekvő Ászár és Tótréde birtokokat
is megkapták. 1459. december 15. DL 15422. beiktatás: 1460. január 3. DL 15422.
585
Tata: 1459. december 31. DL 15410.
586
Csókakő és Vitány beiktatása: 1460. január 6. DL 15400., további átírásokban: DL 15401., DL 56803.,
DL 88893. és DL 88914., valamint Fornaszentmiklós: 1460. január 14. DL 15395.
587
Az ellentmondások áthúzódtak a következő évekre is: fennmaradt egy sajátos oklevél, amely
megfogalmazása szerint a Vitány vár beiktatásánál történt ellentmondás miatt a János-fiak ügyvédje
hiába várta a királyi személyes jelenlét előtt az elhunyt (!) ifjabb Jánost. Itt vagy kimaradt a kiadványból
egy név, esetleg az örökösök még nem érték el a törvényes kort. 1461. június 5. DL 15596. A felsorolt
birtokok alapján az 1460. év elején történt beiktatásokat követően történhetett az ellentmondás. A
következő oklevélből kiderül, hogy ezek az ellentmondások még 1453-ból húzódtak át – legalábbis
Csókakővel kapcsolatosan: 1461. november 30. DL 14625., illetve Dinnyésméd birtok esetében 1454ben kezdődött a tárgyalás: 1461. november 30. DL 15602.
588
1460. január 20. „relacio Osvaldi de Rozgon, comitis Siculorum” DL 15429., 1460. február 19.
„commissio propria domini regis, Osvaldo de Rozgon comite Siculorum referente” DL 69479. és 1460.
november 20. „commissio propria domini regis, Osvaldo de Rozgon comite Siculorum referente” DL
70908.
589
Szeben városára vonatkozó adománylevél narrációjában: 1461. május 9. DL 15673. Az Ónodi
Cudarokkal kapcsolatban kiadott oklevelek kelethelyei is ezt támasztják alá: a per indítása a Cudarok
részéről: 1460. augusztus 2. Diósgyőr, DL 15485., Osvát kiegyezik a Cudarokkal: 1460. október 16.
Kassa, DL 15510., Rénold egy évet kapott a békülésre: 1460. szeptember 8. serkei haditábor, DL 15502.
590
Serkei haditáborban: 1460. szeptember 21. DL 15506., kiadva: TELEKI X, 638–639.
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Még az év elején idősebb János Újlakival együtt járt el egy ügyben a király
megbízásából.591 Nem véletlen, hogy a két főúr 1460 szeptemberében úgy döntött, hogy
a másik vértesi birtokára vonatkozó, korábban szerzett jogaikról lemondanak. Így a
János fiak – hivatalosan csak – Gesztes várára és uradalma területére vonatkozó
jogcímeikről mondtak le, igaz a felsorolásban Gerencsér is e vár uradalmának részét
képezte.592 Másrészről Újlaki Miklós mondott le a Csókakő és Vitány várakra, valamint
Kisigmánd és Szentmihály birtokokra vonatkozó jogairól.593 A kölcsönös lemondások
érdekes pontja az, hogy Tata nem szerepelt egyik félnél sem, így Újlakinak ifjabb
Jánoson keresztül is csak a két vár: Csókakő és Vitány birtokára volt valamiféle
jogalapja. Kissé váratlanul, de Újlaki októberben a János-fiak javára lemondott a Sáros
megyei Szeben mezővárosában levő jogairól is.594 Ezt a lépést úgy is értékelhetjük,
hogy a Rozgonyiak és Újlaki különválasztotta az „érdekszféráját”, azonban ennek
biztosabb alátámasztása további kutatást igényelne.
A család számára szomorú eseményre került sor 1461-ben, hiszen Rozgonyi
Osvát meghalt,595 ezért a javak újbóli iktatására is szükség lett, hiszen Osvát egy Osvát
nevű fiút hagyott maga után. Amennyire kiszorították a Vértes vidékéről ifjabb János
örököseit, úgy tűnik, az ág szolidaritása átnyúlt a saját generációján, és a birtokok teljes
jogú tulajdonosának ismerték el a fiút is. Így aztán őt is beiktatták a várak uradalmaiba,
azonban nem biztos, hogy mindegyikbe, mivel a források jószerivel csak Csókakő
váráról tettek említést.596 Az oklevelek hiánya mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a
többi várban nem kapott volna birtokrészt, hiszen a következő évtizedben
bizonyíthatóan Osvát fia Osvát kezében volt Vitány várának az őt illető része. 597 Az év
végén viszont, amikor megerősítették a Bécs–Buda útvonalon elhelyezkedő vámhelyek,
1460. január 13. DL 102143. Előtte Újlaki Palotán tartózkodott. 1460.január 1. „in Palotha” DL
89029.
592
1460. szeptember 3. DL 15498.
593
1460. szeptember 3. DL 15497.
594
1460. október 8. DL 15509., DL 15530.
595
Bihar megyei adománynál már nem szerepelt a neve: 1461. március 24. DL 15556., Mátyás király is
elhunytnak mondta: 1461. május 9. DL 15673.
596
Csókakő 1461. június 17. DL 14625., DL 15601., DL 56782., DL 106664. Beiktatás: 1461. július 21.
DL 14625., DL 15601., DL 56782., DL 106664. Dinnyésméd 1461. június 17. DL 15600 és DL 15602.,
a beiktatásra 1461. július 18-án került sor: DL 15600 és DL 15602. 1464-ben, a koronázás után, a
Csókakő várára vonatkozó adományt újra megerősítették Rénold, János és Osvát fia Osvát nevében:
1464. április 3. DL 106664.
597
Megjelent a neve számos más birtok megszerzésénél is, így például egyes Temes megyeieknél: 1465.
február 23. DL 15744., vagy éppen Varannó kiváltságai megerősítésénél: 1465. február 23. DL 15299.
Továbbá külön kikötötték – a Cudar örökséggel kapcsolatban –, hogy amennyiben idősebb Jánosnak és
Rénoldnak nem lenne fiú utódja, akkor Osvát fia Osvát örökli tovább a birtokokat. 1470. március 9. DL
16971.
591
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Bánhida és Bana birtoklását, csak idősebb János és Rénold szerepeltek a
kedvezményezettek között.598
Mindeközben ifjabb János örökösei nem tágítottak: Rénold és idősebb János
1462-ben az országbíró előtt kötelezte magát Kálnai Borbálának, ifjabb János
özvegyének, hogy gyermekét, amint az a huszadik életévét betölti, Csókakő, Tata és
Vitány fele részébe be fogják engedni.599 Ez még nem tűnhetett fenyegető veszélynek,
hiszen ifjabb János első felesége 1449-ben még élt, így a második feleségtől származó
ifjú legkorábban az 1470-es évek elején érhette el a huszadik életévét. A biztonság
kedvéért Mátyás koronázását követően ifjabb János fia nevében különböző jogfenntartó
nyilatkozatokat tettek, amelyek érintették Tata, Vitány, Gesztes, Essegvár, Döbrököz és
Debrő várait és Újlaki Miklóst éppúgy tiltották e javak elfoglalásától, mint a Jánosfiakat.600
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megerősítésére, amely ifjabb János örököseit érinthette hátrányosabban.601 1466-ban
ifjabb János özvegye átíratta a János-fiak azon vállalását, amelyben két Vértesen kívüli
várat ígértek gyermekeinek.602 A két ág közötti kapcsolathoz az is hozzátartozik, hogy
számos – ám a tárgyalt vidéken kívüli – birtokaik esetében közösen léptek fel, vagy
amennyiben további jogot szereztek rá, azt a többi ág tagjaira is kiterjesztették.603
A vértesi várakat az 1460-as évtizedben is erős kézzel tartották maguknál a
János-fiak. Idősebb János befolyásával kell magyaráznunk, hogy Mátyás király egy
Komárom megyei ügyben az ő közreműködését is igényelte. 604 Lehetőség szerint
bővítették a Komárom megyei uradalmat is.605 Kérésükre Mátyás nekik adta mindazt a
bírságpénzt, amit Zsigmond óta halmozhattak fel Komárom és Esztergom megyei
birtokaikon.606 Az uradalmak nagysága nem csökkent, ez derül ki abból a kölcsönös
örökösödési szerződésből is, amelyet az ónodi Cudar családdal írtak alá. A birtokok

Egyházasbánhida és Bana adománya: 1461. decemberr 19. DL 15677. Beiktatás: 1462. január 15. DL
15677.
599
1462. szeptember 13. DL 15767.
600
1464. május 5. DL 15976., 1464. szeptember 15. DL 16063.
601
1465. szeptember 3. DL 13736.
602
1466. augusztus 7. DL 88427.
603
Például Gödöllőre és környékén levő Rozgonyi-birtokokra pallosjogot szereztek. 1467. február 22. DL
16488. „fidelium nostrorum magnificorum Iohannis de Rozgon magistri Thavernicorum nostrorum et
Raynoldi de eadem Rozgon aliter comitis Siculorum necnon egregiorum Ladislai condam Sebastiani et
Iohannis condam Iohannis Fekethew de eadem Rozon (!)”
604
1465. szeptember 7. DL 64408.
605
Győr megyei Alap birtokának elvi adománya: 1465. szeptember 29. DL 16272.
606
1467. szeptember 5. DL 16578.
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felsorolásában szerepel Vitány és Csókakő is. Tatáról azért nem esett szó, mert azt
Mátyás király – mint már említettük – a fivéreknek csak életük tartamára adta át.607
Ifjabb János fia az évtized végén nehéz helyzetbe került, mivel anyja, Kálnai
Borbála újra megházasodott, és 1467-ben Kapy Sandrinhoz ment feleségül.608 Így az
okleveleihez éppoly nehezen fért hozzá, mint az anyagi javaihoz.609 Ez húzódhatott meg
annak hátterében, hogy a János-fiakkal kiegyezett.610 Miután nem sokkal később
értesülhetünk arról, hogy egy fehérvári polgárral elszámolási vitája kerekedett,
megkockáztathatjuk az a feltevést, hogy a Vértes vidékére is eljutott.611 Ráadásul
idősebb János familiárisa képviselte ifjabb János fiának ügyét. 612 A János-fiak a vitás
ügyeket a pozsonyi ággal is rendezték.613
1471-ben Rénold részt vett a Vitéz féle összeesküvésben. Talán az
előkészületek indokolták, hogy hirtelen rendezni kívánták haláluk esetére birtokaikat.
Rénoldnak nem maradt fiú gyermeke, így ő felesége, Mainberki Erzsébet számára kötött
le Zemplén megyei javakat idősebb János és fiai beleegyezésével.614 Egy állítólagos
török támadásra hivatkozva Mátyás elrendelte a nemesség hadbavonulását, az ezzel
kapcsolatos teendőkkel pedig Vitéz mellett Ország Mihály nádort és idősebb Jánost
bízta meg.615 Rozgonyi János májusban még Tatáról intézkedett,616 majd Mátyás
követségében Regensburgba távozott, így ő a tényleges össesküvésben nem vehetett
részt. Rénold Varannóban tartózkodott a felkelés idején,617 de a felkelés bukása után –
egyes források szerint – Velencébe menekült.618 Érintettsége meglehetősen valószínű
annak alapján, hogy Mátyás szeptember végén menlevelet bocsátott ki a számára. 619
A király gyorsan visszafogadta Rénoldot a kegyeibe, hiszen október elején már
megerősítette a Cudarokkal kötött egyezségét, azonban a tárnokmesterségből
A Cudar-örökséget már korábban is meegpróbálták megszerezni a János-fiak. pl.: 1453. szeptember
10. DL 14720., végül 1467-ben sikerült megkötni a szerződést: 1467. március 16. DL 16499., DL
16502., DL 16503., DL 18139. és DL 88762. Mátyás király megerősítése: 1467. május 23. DL 16502. és
DL 16503. DL 16542. Megerősítés idősebb János számára: 1471. február 18. DL 16503.
608
1468. március 28. DL 16639.
609
1468. március 19. DL 64420., 1468. március 28. DL 16638.
610
1468. szeptember 20. DL 16712.
611
A kereskedő polgárral más településen is találkozhatott. 1469. december 15. DL 16939.
612
1470. június 17. DL 16949. Vas Jánosra további adatok a várnagyok című fejezetben.
613
1470. január 19. DL 16956.
614
1471. április 26. DL 17209
615
1471. május 25. DL 17221.
616
1471. május 30. HÉDERVÁRY I, 366. (278. sz.)
617
Varannó: 1471. május 5. DF 214519. kiadva: BÁRTFA, 275. (1820. sz.), 1471. június 16. DL 55949.,
1471. augusztus 29. DF 270446.
618
ESCHENLOER II, 251. A szerző szerint Rénold a felkelés szervezésében is részt vett: uo. 248.
619
1471. szeptember 27. DL 83794.
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leváltotta.620 Idősebb János a regensburgi követsége alatt hunyt el, ami a család anyagi
helyzetét felettébb hátrányosan érinthette, hiszen számos birtokot, köztük a vitányi
uradalom Saras birtokát is elzálogosították.621
Rozgonyi János már felesége és leányai javainak biztosítására irányította
figyelmét, és e törekvésébe ígyekezett bevonni idősebb János fiait is.622 Az év közepén
már ő sem volt az élők sorában.623 Halálával megkezdődött az örökösök vetélkedése a
birtokok felett. Rénold özvegye egyes okleveleket országbírói utasításra sem engedett át
idősebb János fiainak.624
Rozgonyi idősebb János és Rénold halálával egy korszak lezárult mind a család
életében, mind a Vértes vidékén. A két fivér szinte a semmiből kezdte karrierjének
építését, és kapcsolati hálóiknak, jó képességeiknek és talán gátlástalanságuknak is
köszönhetően hamar felemelkedtek a királyi udvarhoz. Gyakorlatilag már 1448-tól
országos méltóságot viseltek, és szoros kapcsolatba tudtak kerülni a mindenkori
uralkodóval. Idősebb János nem egyszer látott el diplomáciai feladatot Mátyás
érdekében.625 A királyi kegy sem maradt el, hiszen birtokaikat folyamatosan tudták
gyarapítani, olyannyira, hogy 1472-ben, idősebb János halála után egy velencei
követjelentés szerint Rénold 19 várral az ötödik legbefolyásosabb személy volt a
magyar Királyságban.626
A legérzékenyebb veszteség a család számára Tata várának és uradalmának
elvesztése volt, hiszen az a János-fiak halálával a királyra szállt. A család tagjai számára
leértékelődtek a Vértesben fekvő birtokaik. Ez kiviláglik az 1474. évi osztozkodásokból
is, hiszen csupán egy leánynegyeddel kapcsolatban említették benne Tata környéki
birtokaikat.627 Idősebb János halála után egyik utódja sem választotta birtokai
központjául valamelyik vértesi várat.628 A János-fiak által összegyűjtött birtokok tovább
aprózódtak Komárom megyében is. Bánhidát a Rozgonyiakkal rokonságban álló

1471. október 4. DL 17260.
Lábatlani vagy másként bajnai Both Gergelynek és Andrásnak Ászár és Tótréde birtokot 1471. október
3. DL 17259., Saras birtokot szintén nekik 1471. november 28. DL 17269. és DL 17270.
622
1472. június 2. DL 17326.
623
1472. július 30. DL 17350., 1472. december 27. DL 17407.
624
1472. december 28. DL 17400.
625
A teljesség igénye nélkül: Rómából hazafelé: 1465. június 28. DF 293302., Német birodalom: 1470.
október 14. DL 17074., továbbá KUBINYI 2001, 62., 72.
626
E. KOVÁCS 2005, 423–424.
627
1474. január 15. DL 17531., a leánynegyed kiadására: 1474. június 27. DL 17585.
628
A többi adat a 4.3 fejezetben található.
620
621
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Hédervári

Pál

szerezte

meg

1475-ben,629

amit

a

familiárisok

próbáltak

megakadályozni.630 A korábban elzálogosított birtokokat sem tudták kiváltani.631 A
Rozgonyiak helyzetének süllyedését jól jelzi, hogy idősebb János egyik utódjának sem
sikerült országos méltóságot szereznie. 1474 előtt elhunyt idősebb János országbíró
János nevű fia, így ezen az ágon már csak a kiskorú István maradt életben, akiről
először 1470-től emlékeznek meg a források.632 Osvát fia Osvát 1478-ban hunyt el utód
nélkül, így Alsólendvai Bánffy Dorottya képviselte a család érdekeit, hiszen a
hatalmaskodások idézéseinél rendre az ő neve szerepel, nem gyermekéé.633 A vértesi
birtokokról

ebben

az

időszakban

főként

a

családdal

szemben

elkövetett

hatalmaskodásokból értesülünk. 634
A másik Rozgonyi ág sem vált aktívvá, hiszen ifjabb János fia, János 1480-ban
meghalt, így fia, Monyorósi Rozgonyi István lépett a helyébe. Ő 1484-ben megpróbálta
a nagyapai örökséget visszaszerezni, vagy legalább a vértesi birtokokra a jogcímét
fenntartani.635
1472 második felében tehát Mátyás – mint fentebb már utaltunk rá –
visszaszerezte a tatai várat, amelyet attól fogva mellékrezidenciaként használt.636 A vár
birtokaira, igazgatására nagyon kevés adat maradt ebből az időszakból. Az biztos, hogy
a királyi birtoklás nem minden szempontból jelentett védőernyőt az itt élőknek, hiszen
ekkor vizsgálták felül, majd vonták vissza az újtataiak vámmentességét.637 A vár
igazgatását az uralkodó idővel a budai provisorátus irányítása alá rendelte, miként tette
azt korábban Komárom várával is.638 Nem világos ugyanakkor, hogy Tata első királyi
várnagyát, Temeshelyi Dési Pétert már ebben az új irányítási struktúrában nevezték-e
ki, vagy sem. Dési a tatai várnagysága előtt és után is a Sókamaránál dolgozott, 639 így

Iktatási parancs: 1475. január 11. DL 17643.
Ellentmondás: 1475. január 29. DL 17643. A per elhúzódott és még 1478-ban is tartott: 1478.
november 25. DL 17643.
631
Pl.: Saras birtok: 1489. november 6. DL 17270.
632
Alsólendvai Bánffy Dorottya 1461-től felesége idősebb Jánosnak: 1461. június 12. DF 240458., de
István létezésére csak az 1470-es évek elejétől kezdve van adatunk. 1470. március 9. DL 16971., 1471.
április 26. DL 17209. A Cudarokkal kötött szerződésben még nem említették: 1467. március 16. DL
16499., így ekkor még nem lehetett 10 éves.
633
Pl.: 1475. december 28. DL 17746. DRESKA III, 181–183. (692. sz.)
634
Az ezekkel kapcsolatos forrásokat lásd a várnagyokról szóló fejezetben.
635
Monyorósi István eltiltja idősebb János fiát, Istvánt és Sebestyén fiát, Lászlót – többek között –
Csókakő és Vitány birtoklásától. 1484. január 12. DL 18916.
636
Bővebb adatokkal a 4.1 fejezetben.
637
1472. július 15. DF 236376.
638
KUBINYI 1964, 77.
639
Bővebben a 3. fejezetben.
629
630

99

nem lehet kimutatni semmilyen kapcsolatát a provisorátussal. Egy 1473-ban kelt
levélben, amikor Dési elfoglalt egy Vitányhoz tartozó birtokot, nem történt utalás a
provisorra, míg a komáromi vár esetében egy hasonló hatalmaskodásnál a budai
udvarbíró is szerepelt a hatalmaskodók megnevezésénél.640
Dési 1488-ból ismert utóda, Csőszti Baán András már a kevéssé ismert
köznemesi körből került ki. Ennek alapján okkal feltételezhető, hogy a várat ekkorra
már a budai provisorátus alá rendelték, így az is Ráskai Balázs udvarbíró irányítása alatt
működhetett. Az Andrást követő várnagyok esetében határozottan kimutatható
kapcsolatuk Ráskaival, annak ellenére, hogy azok névleg Corvin Jánost is szolgálták,
hiszen Mátyás utolsó bécsi útjára indulva Komárom és Tata várát Corvinnak adta át.641

2.6. Jagelló-kor
2.6.1. Trónharcok Mátyás halála után
Mátyás király halálát követően a vértesi várak urai újra nehéz döntési helyzetbe
kerültek, hiszen a trónra több jelölt is igényt tartott: Corvin János herceg ellenében
indult Ulászló cseh király mellett testvére, János Albert, valamint Habsburg Miksa is,
akik mind rendelkeztek saját országuk forrásaival. A várak pedig hamarosan az
események kereszttüzébe kerülhettek, mindenekelőtt a koronázó város közelsége miatt.
Érdemes megvizsgálni, hogy a hirtelen változó helyzetben melyik várbirtokos hogyan
reagált a „választási” lehetőségekre.
Bizonyos szempontból a legnehezebb helyzetben Corvin János, Tata birtokosa
volt, hiszen ő tűnt az egyik legesélyesebb jelöltnek, többek között hatalmas birtokai
miatt. Azonban 1490. június 17-én a belháború elkerülése érdekében a főpapok és
főurak egyezményt kötöttek vele, hogy amennyiben nem őt választják meg királynak,
boszniai király és szlavóniai herceg lehet, továbbá élete végéig dalmát-horvát bán. Az
egyezség alapján megtarthatta várait, csupán Budát és Visegrádot – valamint
Nándorfehérvár várát – kellett volna az új királynak átengednie.642 Corvint a
megállapodás után megérkező délvidéki urak – köztük Gesztes és Gerencsér várainak

640

KUBINYI 1964, 77.
SCHÖNHERR 1894, 97.
642
KUBINYI 2001, 124. (Mátyás hasonló területet szánt fiának, amikor III. Frigyessel próbált
Laibachban megegyezni 1489 októberében. KUBINYI 2001, 120.)
641
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ura, Újlaki Lőrinc herceg – más irányba térítették. Az új, puccsszerű terv alapján
Budáról Székesfehérvár felé indultak, ahol Corvint megkoronázták volna. A királyi
tanács Báthory vajdát és Kinizsit küldte utánuk, akik fölényes győzelmet arattak az igen
véres csonthegyi ütközetben. Ezután Corvin herceg minden reményét elvesztette a
trónra.643 Az urak a farkashidai egyezményben megerősítették vele egyezségüket, és
Ulászlót választották királynak. A megállapodás nem érintette Tata és Komárom várak
helyzetét, továbbá Corvin híveinek – így Újlaki Lőrincnek is – amnesztiát adott. Az
1490. szeptember 19-én tartott koronázáson részt is vett Corvin János, – ő vitte a
koronát – de Újlaki Lőrinc távol tartotta magát az ünnepségtől.644
Rozgonyi Istvánra, idősebb János fiára, Csókakő és Vitány várak birtokosára
alig van adatunk: annyi bizonyos, hogy 1490 nyarán északkelet-magyarországi
váraiban, Varannón és Csicsván adott ki oklevelet.645 Ezt követően annyira háttérbe
húzódott, hogy halálhírét is keltették.646
A két várra jogigényt támasztó monyorósi Rozgonyi István – négy nappal II.
Ulászló megkoronázását követően – 1490. szeptember 23-án János Albert mellett
foglalt állást, a trónkövetelő pártjának egyik vezetője lett, de a trónkövetelők esélyeinek
változásai miatt János Alberttel oklevélben köttette ki, hogy a Jagelló-fivérek közötti
esetleges egyezség esetén személyét és vagyonát is megkímélik.647 Feltehetően
tekintélyes északkelet-magyarországi vagyona védelmében csatlakozott az ott
tevékenykedő – legerősebbnek tűnő – erőhöz.
Habsburg Miksa herceg és római király, III. Frigyes német-római császár fia,
lendületesen kapcsolódott be a küzdelembe: 1490. október 4-én átlépte a határt, október
végén pedig már Veszprém környékén járt seregeivel.648
A királyi tanács megpróbálta Corvint és Újlakit II. Ulászló pártján bevonni a
háborúba, ezért – Bonfini elbeszélése alapján – őket tették meg a németek ellen induló
hadsereg fővezéreinek.649 Corvin mindeközben – szeptember végén, október elején –
átvette Tata és Komárom várát Ráskai Balázs budai udvarbíró embereitől, aki, mivel
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KUBINYI 2001, 125–126.
NEUMANN 2008, 319., BONFINI IV. 10. 76.
645
1490. július 22. „in castro nostro Chyczwa” DL 19663.; 1490. július 23. „in Warano” DL 19667.
646
1490. december 6. DL 37672.
647
1490. szeptember 23. „egregium virum dominum Stephanum iunioris Rozgony de Monyoros” DF
289010. A levél regesztája: ÓVÁRY I, 152. (619. sz.). Rozgonyi István Albert táborában történő
tevékenységére NEUMANN 2012, 96.
648
E. KOVÁCS 1995, 41–42. a dunántúli hadjáratra legújabban: NEUMANN 2010b, 342–349.
649
BONFINI IV 10. 131.
644
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megtarthatta Mátyás alatti budai provisori tisztjét, II. Ulászló embere lett.650 Ezzel egy
időben Ulászló király Corvin hűségének biztosítására Tatára küldte Ernuszt Zsigmond
pécsi püspököt.651 Corvin szeptember második felétől a fővároshoz közeli javain,
Zsámbékon, Tatán és Komáromban tartózkodott, így személyesen tudta felügyelni a
birtokait is érintő eseményeket, valamint a királyi udvar tevékenységét.652
Széleskörű mozgósítás indult a betörő német csapatok feltartóztatására, ellenük
vonultatták fel a dunántúli vármegyék bandériumait – köztük Komárom megyéét is.653
Ennek ellenére a Báthory István vezette magyar sereg, nem bízva Székesfehérvár
védelmében, elhagyta azt.654 A sereg nem a legrövidebb úton vonult Budára, hanem
Tatán keresztül. E kitérő Corvin hűségének biztosítása mellett Miksa csapatainak
fékezését is szolgálhatta, fenyegetve annak utánpótlását. Miksa 1490. november 17-én
csapataival elfoglalta Székesfehérvárt.655 Buda bevételében is csak a pénzszűke
akadályozta meg.656
Miksa katonái Székesfehérvár elfoglalása után közvetlenül veszélyeztették a
Vértes, így Gerencsér vár birtokait is. Újlaki Lőrinc herceg öt nappal Fehérvár
ellenséges kézre kerülése után, november 22-én Habsburg Miksától oltalomlevelet
szerzett birtokai védelmére, azok békéjének megóvására. Ebben az oklevélben a Fejér
megyei Besenyő lakosait az általánosságból is kiemelte annak írója. 657 Szükség is lett az
oltalomra, hiszen a zsoldosok a környéken „szerezték be” elmaradt ellátmányukat.
A zavaros helyzetben az a téves hír érkezett az udvarba, hogy monyorósi
Rozgonyi István utódok nélkül elhunyt. A hadi helyzet miatt és feltehetően
személyének megnyerése érdekében is II. Ulászló 1490. december elején Corvinnak
adományozta Vitány és Csókakő várát.658 Bár arról nincs ismeretünk, hogy a herceg

Lásd a várnagyokról szóló fejezetben!
BONFINI V. 1. 18.
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NEUMANN 2010a, 76.
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Komárom megyére: 1490. december 13. DL 46152. A további mozgósításokra: NEUMANN 2008,
329–333.
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BONFINI V 1. 42.
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kérte volna a várak beiktatását is,659 a hadi helyzet miatt az erősségek biztosan nem
maradtak őrizetlenül. Nem utolsósorban így Corvin birtokában újra egyesültek azok a
várak, amelyeket a 14. század végén és a 15. század elején gyakran együtt irányítottak
Pozsonytól Vitányig.
Corvint azonban jobban érdekelték a délvidéki, szlavóniai birtokai, hiszen a
főurakkal megkötött egyezség miatt is ezt a területet akarta a maga számára biztosítani.
Éppen ezért felvette a kapcsolatot Miksával, és alkudozásokba bocsátkozott, hogy
milyen módon szerezhetné vissza a Székely Jakab és Both András kezére került várait.
Ugyanezidőben János Albertnél is próbálkozott egyes elfoglalt birtokai ügyében.660
A tárgyalások kitudódtak, és érthető módon Ulászló és környezete
bizalmatlanságát növelték. Bár Corvin levélben is bizonygatta hűségét, az udvar ismét
követet küldött a herceghez Nagylucsei Orbán személyében. 661 Talán ekkor került sor
arra, hogy Corvin Tata és Komárom jövedelmét Orbánra bízta.662 Nem ez volt az
egyetlen Corvin-birtok, amelyet Nagylucsei Orbán – egykoron Mátyás király
kincstartója – igazgatott. 1489-ben a herceg rábízta a hunyadi uradalmat, majd a
bajmócit is, legvalószínűbben 1491-ben.663 Ezt követően Corvin II. Ulászló seregével
János Albert ellen vonult, majd a déli végeken segített kiszorítani a német és török
csapatokat.664
A német csapatok okozta felfordulásból a helyi lakosság is kivette a részét.
Későbbi panaszból kiderül, hogy Rozgonyi István Bicske környéki familiárisai a
fehérvári keresztesek Felcsúti birtokán hatalmaskodtak.665
II. Ulászló Miksa csapatainak kiűzésével Báthory Istvánt bízta meg, aki
Székesfehérvár visszafoglalására 1491. június 5-én indult el Budáról. Csapatait a
Komárom megyei Bánhidán pihentette egy napig, ahol egyfajta seregszemlét tartott.666
A hadvezetés talán célja az lehetett, hogy felderítsék a területet, másrészt a kevésbé várt
nyugati irányból intézzék a támadást Fehérvár ellen, elzárva a menekülés útját. A
magyar csapatok Báthory István és Kinizsi Pál vezetésével Székesfehérvárt csak 1491.
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július 25-én foglalták vissza.667 A város visszafoglalása után komoly nehézségek
támadtak a kifizetetlen cseh zsoldosok körében.668 Talán az ő rovásukra írható, hogy
1491 júliusában a Cseh Királyságból Ulászló kérésére megérkezett Hieronimus
Schlicket, Elbogen hűbérurát, továbbá a város bíráját és embereit a Vértesben
meggyilkolták és kifosztották. A halottakat Fehérvárnál, illetve Bécsben temették el.669
Corvin 1491 végén és 1492 elején tartózkodott Tatán, illetve Komáromban.
Ennek oka részben az lehetett, hogy Nagylucsei az év végén meghalt, így a rábízott
birtokokkal kapcsolatban intézkednie kellett. Ekkor dönthetett úgy, hogy Komárom és
Tata egyetlen várnagy irányítása alá kerüljön, amely megoldás az ezt követő
évtizedekben követendő példát mutatott.670
A háborúskodást lezáró pozsonyi békekötést megerősítette mindegyik vértesi
birtokos, Corvin, Újlaki Lőrinc és mindkét Rozgonyi István is.671
2.6.2. II. Ulászló befolyásának megerősödése a Vértesben
1492 márciusában meghalt Rozgonyi László kamarás, 672 Monyorósi Rozgonyi
István pedig ennek folytán eltiltotta II. Ulászló királyt az elhunyt László meg nem
nevezett javainak eladományozásától.673 Ugyanezen a napon még idősebb János fia
Istvánt is eltiltotta többek között Csókakő és Vitány várak birtoklásától és
elfoglalásától.674 A várak azonban nemcsak idősebb János fia István birtokában voltak,
ami jól rávilágít arra, hogy Monyorósi István szándéka inkább a birtokjogok fenntartása
lehetett. Nem kellett azonban sokáig várnia, hiszen idősebb János fia István egy
hónapon belül elhalálozott.675 Vele fiágon kihalt a Rozgonyiak János-fiakként
bemutatott ága, azonban nőágon számos utód várta jussát az örökségből. Ezek között
volt alsólendvai Bánffy Dorottya, idősebb János özvegye, István anyja, továbbá lányai:
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Rozgonyi Klára, Egervári László felesége, valamint Borbála. Életben volt ekkor még
idősebb János testvérének, Osvátnak a lánya, Dorottya, néhai Pálóczi Imre özvegye,
valamint lányuk, Anna, továbbá Osvát fia Osvát lánya, Dorottya. Az örökösödési
perben csak az ítéletnél szerepelt idősebb János másik lánya, Apollónia, később Csáki
Benedek felesége. (3. tábla) A családtagok szoros együttműködésére vethet fényt az,
hogy Pálóczi Imre özvegye és lánya kivételével együtt bízták meg ügyvédjeiket.676
1492. április végén Szapolyai István nádor meghozta – mint később látni
fogjuk – első ítéletét a Rozgonyi-örökséggel kapcsolatban. A Vértes vidékén lévő
várakra vonatkozóan úgy döntött, hogy Vitány és Csókakő a leányágat illetik a Jánosfiak örököseként, mégpedig oly módon, hogy a várak fele ifjabb János bevallásából
került a János-fiakhoz, a másik fele pedig Pálóczi László 1449-ben hozott ítéletének
alapján vált tulajdonukká.677 Monyorósi Rozgonyi István az ügybe későn avatkozott be,
ezért arra szólították fel, hogy igényeit a Szent Mihály-napi nyolcadon okleveleivel
támassza alá.678 Az oklevelek – és így az ügy – vizsgálata ősszel folytatódhatott, erre
utal, hogy II. Ulászló támogatásával Monyorósi István november elején többek között
Csókakő és Vitány várakra vonatkozó okleveleinek a budai káptalannál őrzött esetleges
másolatait kérte.679 A mondott nyolcadon kezdődő tárgyaláson nem jelent meg Klára és
Borbála, de a felsorolásban az özvegy édesanyjuk sem volt feltüntetve. Ez talán
összefüggésben van azzal a levéllel, amelyben Dorottya asszony egy megbeszélés
elhalasztását kéri, mivel a lányának, Klárának a férje, Egervári László horvátországi
ügyekkel volt elfoglalva.680 Az ügyben újra átvizsgálták a benyújtott tekintélyes számú
oklevelet és megváltoztatták a tavaszi ítéletet. Az újabb döntés alapján a Rozgonyiak

Akik a vértesi birtokokkal kapcsolatban korábban is felbukkantak: 1492. április 28. „Paulus de Chwth
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Csókakő és Vitány várának, valamint tartozékaiknak rosszhiszemű birtokosai, mivel
jogigényükre csupán Erzsébet már érvénytelen oklevele adott volna felhatalmazást.
Csakhogy Monyorósi István Pálóczi László 1449-es ítélete alapján elvesztette a jogait a
várakra, míg a leányág Mátyás király adománya alapján nem tarthatott igényt az
erősségekre, miután azok a fiág kihalása után a koronára szálltak. Ezért úgy határoztak,
hogy a leánynegyedet kiadják az uradalmakból, – felét Rozgonyi Klárának,
Apollóniának és Borbálának idősebb János lányainak, a másik felét Pálóczi Imre
özvegyének és lányának, Osvát örököseinek – azonban a várak jogos birtokosa II.
Ulászló király.681 Az ítélet alapján február 13-án összeírták Csókakő és Vitány birtokait,
és azokba az uralkodót márciusban beiktatták, miután a leánynegyedet kiadták a
Rozgonyi-örökösöknek.682 Mindeközben a király 1493. február 6-án – később
bemutatásra kerülő módon – elzálogosította a két várat Egervári Lászlónak, Rozgonyi
Klára férjének. Több Rozgonyi-birtok helyzetét tisztázták 1493 márciusában. Bajnai
Both András rögzíteni kívánta az Esztergom megyei Sárás birtok helyzetét, amely
egykor a vitányi uradalomhoz tartozott, és nála volt zálogban.683 A leányág pedig
megkapta a Veszprém megye határán álló Ászár és Tótréde birtokokat.684 Végül
monyorósi Rozgonyi István a leányágtól sikertelenül próbálta megszerezni – többek
között – a Csókakő és Vitány várakra vonatkozó okleveleket is.685
Monyorósi Rozgonyi István a vértesi váraira vonatkozó jogigényét minden
alkalommal benyújtotta, amikor a várak életében megváltozott a birtokos személye. Így
tiltakozott az Egervári–Kanizsai egyezség idején 1508-ban, hogy a két vár Egervári
István – és mások – részére legyen eladományozva. 686 1511 őszén az ellen tiltakozott,
hogy Szerdahelyi Imreffy Mihály és Buzlai Mózes birtokába kerüljön a két vár.687 1520
márciusában is tiltakozás formájában próbálta jogigényét fenntartani – többek között
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Vitány várára is.688 1522-ben a várak megszerzése érdekében kérte az uralkodót, hogy
adassa ki számára a várra vonatkozó okleveleket,689 azonban jogai érvényesítésében
1523-ban bekövetkezett halála végleg megakadályozta.
II. Ulászló király mozgástere roppant szűk volt, amely az őt trónra hívó főúri
klikknek volt „köszönhető”. Több jel arra utal, hogy 1493-ban e főurak különböző
egyezségeket, szövetséget kötöttek egymással. Az 1494-ben török ellen indított
hadjáratnak Kinizsi Pál halála vetett véget, így a királyt támogató – főként prelátusokból
álló csoport – elérkezettnek látta az időt arra, hogy II. Ulászló ellenzékével
leszámolhasson.690 Bár a krónikás hagyomány különböző okokat sorolt fel Újlaki
Lőrinc árulásának bizonyítékaként – közöttük bizonyos Fejér megyei adószedők
megveretését is691 – jól látható, hogy a herceg nem igyekezett elnyerni a király kegyét.
A vádak tisztázására II. Ulászló november közepén Bács várába rendelte az árulással
meggyanúsított Újlaki Lőrincet, ám az maga helyett anyját küldte a király
kiengesztelésére. Ekkor döntött a király a katonai beavatkozás mellett, megparancsolva
Lőrinc herceg várainak elfoglalását.692 A főbb katonai műveletek 1494-ben Újlaki
délvidéki birtokain zajlottak, azonban még decemberben sor került Gerencsér és
Gesztes elfoglalására is. Bonfini leírása alapján „Battyáni Péter Tata közelében szerzett
meg két városkát, egyet erővel, egyet megadás útján.”693 A két „városka” egyértelműen
Gesztes és Gerencsér várakkal azonosítható, hiszen Tata közelében csak ez a két
castrum állt Újlaki ellenőrzése alatt. Gerencsér várának erődítését ismerve
feltételezhető, hogy itt nem tudtak Újlaki emberei ellenállást kifejteni. Sajnos Battyáni
Péterrel kapcsolatban nem maradt fent semmilyen más adat, így szerepéről sem lehet
többet kideríteni.694 Hipotézisként megfogalmazható, hogy valójában Butkai Péter

1520. március 25. „generosa domina Dorothea condam Emerici de Peren comitis et palatini relicta
castrum Debrew, necnon magnificus Ladislaus de Kanisa Sempthe et Chokakew consimiliter castra ac
egregii Michael Emrehfy de Zerdahel castrum Wythan nuncupata... apud sese tenerent et conservarent...
in eiusdem protestatoris preiudicium et dampnum” DL 23359.
689
1522. augusztus 26. DL 13453.
690
NEUMANN 2014, 405–410.
691
ISTVÁNFFY, 83., kritikájára lásd: FEDELES 2012, 28–29.
692
Az Újlaki Lőrinc elleni hadjárat lefolyására lásd: FEDELES 2012.
693
„quin et Petrus Bathianus duobus prope Tatham oppidulis altero vi, altero deditione potitus est”
BONFINI V. IV. 171.; Bonfini az Újlaki Lőrinc elleni hadjáratról szóló beszámolóit megbízható
forrásokból szerezte. KULCSÁR 1973, 161–162.
694
Nem szerepel a Batthyány-családfán ilyen nevű személy: ENGEL GENEALÓGIA Battyáni
(Batthyány) tábla. Vö. RÁCZ 2009, 354. Fügedi a 15. század közepére egy Batthyány Pétert elhelyezett
a családfán: FÜGEDI 1972, 267. (V. tábla, Batthyány család leszármazása) Azonban ez a személy nem
jöhet szóba, mert 1486-ban Batthyány Péter özvegye állt a somogyi konvent elé: 1486. április 9. DL
101023.
688

107

személyére vonatkozna az adat, hiszen ezidőben ő irányította Tatát, és nem ez lenne az
egyetlen alkalom, hogy vezetéknevét elrontották. Gyanúnkat tovább erősíti, hogy az
1494–95. évi királyi számadáskönyvekben sem történik említés Battyáni Péter nevű
személyről.695
Gesztes várát II. Ulászló király 1495 március elején Szekszárdon új temesi
ispánjának, Somi Józsának zálogosította el,696 akit a fehérvári káptalan már március
végén ellentmondás nélkül, zálog címén bevezetett a várba és uradalmába. 697 Gerencsér
várat pedig Bakócz Tamás szerezte meg fáradozásai eredményeképpen, tudniillik a
főpap közvetített a lázadó herceg és II. Ulászló között a béke érdekében. Elérkezettnek
látta az időt Bajnai Both András is az egykoron a gesztesi uradalomból megszerzett
Úrsáp birtokjogának megerősítésére, amelyre még 1494 decemberében kért uralkodói
engedélyt.698
Újlaki Lőrinc birtokaival kapcsolatos jogigénye viszont megmaradt, hiszen a
király az elé járuló hercegnek megkegyelmezett azzal a feltétellel, hogy birtokairól csak
a következő évi országgyűlés dönthet.699 Nincs ismeretünk arról, hogy Lőrinc ezután
valaha is megpróbálta volna érvényesíteni egykori jogait a vértesi várakra. 1524
nyárelőjén elhunyt.700 Fiú utódot nem hagyott hátra, emiatt hatalmas birtokait többen is
megpróbálták megszerezni annak ellenére, hogy az 1496. évi országgyűlés döntése
alapján Újlaki csak akkor részesülhetett a király kegyelmében, ha vállalja, hogy
magtalan halála esetére birtokai a koronára szálljanak. A herceg halála után elsőként a
Szapolyaiak próbálták érvényesíteni az 1490-ben kötött örökösödési szerződésüket.
Nem sokkal később Újlaki özvegye, Bakócai Magdolna, aki időközben Csulai Móré
László királyi asztalnokmester felesége lett, a leányágnak is érvényesíteni akarta a
jogait. Érdekes módon Gerencsérre és a már többször eladományozott Gesztes várára is
akadt jelentkező. 1525 nyarán Sarlay István – Guti Ország Ferenc, Imre és Dorottya,
továbbá Bucsányi Korlátkövi Péter királyi udvarmester, valamint csáktornyai Ernuszt
János felesége, Borbála nevében – eltiltotta többek között Paksi Jánost a Fejér megyei
Gerencsér vár, Török Bálintot a Baranya (!) megyei Gesztes vár elfoglalásától, a királyt

A tatai jövedelmeknél Bochkay előnévvel szerepelt
számadáskönyvben. ENGEL 1797, 19.
696
1495. március 11. DL 88795. (eredeti), DL 56797.(másolat).
697
1495. március 29. DL 88795. (eredeti), DL 56797.(másolat).
698
1494. december 22. DF 233483.
699
FEDELES 2012, 122–134.
700
1524. május 23. és június 15. között. REISZIG 1943, 62.
695

egy

alkalommal

az

1494–95-ös

108

pedig ennek eladományozásától.701 Werbőczy István nádor hosszas mérlegelés után
1526 februárjában hozott ítéletet, amely alapján az Újlaki-birtokok a koronára
háramlottak. Döntése szerint a leányági örökösök igényeit csak ezután kezdték el
megvizsgálni.702
2.6.3. Tata várnagyai 1493 és 1526 között
A király számára kedvezően alakult Tata várának sorsa is. Corvin János
herceg, miután a délvidéki birtokaira fordította figyelmét, változtatott az északdunántúli birtokaival kapcsolatos álláspontján, és úgy döntött, hogy Tatát valamint
Komáromot ellenszolgáltatás nélkül átengedi II. Ulászló királynak. E körülményeket
Ulászló egy évtizeddel később írt oklevele említi.703 A király itineráriuma alapján Tata
és Komárom várát 1493 márciusában személyesen vette át.
A király, megtartva Corvin újítását, a várakat nem rendelte vissza a budai
udvarbíró fennhatósága alá. A két vár élére tárnokát, Butkai Pétert állította, aki ezt a
feladatot 1497-ig látta el. Így nem közvetlenül a budai udvarbíró irányította Komárom
és Tata uradalmát, igaz, annak bevételeit egy helyen írták össze a királyi jövedelmekkel
1494-ben.704
Péter, Butkai András és Chaholi Margit fia,705 a Zemplén megyei Butkáról
származott, de a családnak Szabolcs és Szatmár megyében is voltak birtokai. Első
említése 1484-ből való, amikor e birtokokkal kapcsolatban járt el.706 A királyi udvarba
talán Ráskai Balázs segítségével került be; erre utal legalábbis, hogy 1488 márciusában
együtt emeltek panaszt Pálóci Imre ellen.707 Mindenesetre testvérével, Mátyással a
király udvarában kamarások lettek,708 és ebben a minőségükben kaptak engedélyt az
uralkodótól arra is, hogy Zemplén megyei Butka birtokon castellumot vagy más

BALASSA, 210–211. „necnon Iohannem Paxy similiter a detencione castri Gerencher in Albensi…
prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo” DL 66058.
702
FRAKNÓI 1876, 621.
703
1501. június 12. DL 37739.; a vonatkozó rész átírva: NEUMANN 2010a, 68. (21. j.).
704
ENGEL 1797, 19.
705
1487. május 3. DL 85125.
706
1484. február 14. DL 67097., DL 67098., DL 74728.; 1484. december 23. DL 67099., majd 1487.
november 24. KÁROLYI II, 526–530. (CCCXVIII. sz.).
707
1488. március 11. „dicitur nobis in personis egregiorum Blasii de Raska provisorum curie castri
Budensis ac Michaelis et Petri filiorum Andree de Buthka” DL 67103.
708
Egy szőlő adományozásával kapcsolatban: 1489. október 16. „fidelis nostri egregius Petrus de
Bwthka, cubicularius noster” DL 57790. (az oklevél, kancelláriai jegyzete alapján „ad relacionem
Lackonis Solthy cubicularii regie maiestatis etc.” lett kiállítva).
701

109

erősséget építhessenek.709 Butkai Mátyás halála után királyi kamarásként Corvinnal
számolt el bizonyos birtokokkal kapcsolatban.710 A herceg a kamarást nyugtató
oklevelét Tatán állította ki – ez ismét erősítheti azt a feltevést, hogy Butkai Ráskai budai
udvarbírói szerveztében működött, talán éppen Tatán. Ezt követően feltehetően Ulászló
oldalán szállt a trónért folyó küzdelembe, amire két tény utal: egyrészt 1490-ben
feldúlták a család Zemplén megyei birtokait,711 másrészt 1492-ben II. Ulászlótól
birtokadományt kapott Batthyány Boldizsárral együtt.712
Butkai 1492-től élete végéig királyi tárnok volt.713 Ez a funkció jól jelzi, hogy
az uralkodó teljes bizalmát élvezte, hiszen a királyi kincstárat és a királyi könyveket
őrző tárnoki ház élére került.714 1493-ban újra királyi kamarásként említették, bár
vélhetően e tisztséget folyamatosan viselte.715
A tatai – és komáromi – várnagyságot 1493-ban közvetlenül azt követően
kaphatta meg II. Ulászlótól, hogy az 1493 márciusában átvette a várakat. Erre első
adatunk 1493 szeptemberéből való.716 Butkai a várnagyság mellett továbbra is királyi
kamarásként működött, és megmaradt a tárnoki szolgálatban is. Sokrétű feladatai mellé
még megszerezte a Somogy megyei ispáni címet – pedig komáromi várnagyként a
komáromi ispáni tisztség is megillette.717 Könnyen belátható, hogy ennyi feladat között
nem lehetett folyamatosan Tatán, ennek ellenére nem ismerjük helyetteseit, officiálisait.

1489. május 28. „fidelis nostri egregii Petri Bwtkay cubicularii nostri” DL 24580.
1490. október. 4. „egregius Petrus de Bwthka alias camerarius serenissimi condam domini Mathie
Hungarie et Bohemie etc regis” DL 67110.
711
1492. július 23. DL 67116. Ez esetben nem zárható ki, hogy a család ágai közötti ellentétről volt
csupán szó.
712
1492. augusztus 19. DL 101145. („ad relationem domini Georgii de Kanysa camerarii regie
maiestatis”). Az adomány megszerzése nem volt problémamentes; még több éven keresztül próbálták
beiktatni magukat. 1492. november 10. DL 101152., 1492. december 31. DL 101156., 1493. február 9.
DL 101159., 1495. augusztus 26. DL 101223.
713
A tárnoki címére ismert első adat egy oklevél kancelláriai jegyzetén található: 1492. március 15. „ad
relacionem Petri Buthkay thavernici regie maiestatis” DF 268020., e tisztségét élete végéig megőrizte:
1504. április 11. „egregii Petri de Bwthka thavernici sui” DL 24580.
714
NEUMANN 2010a, 72.
715
1493. május 10. „domino Balthasari de Bathyan bano etc. ac egregio Petro de Bothka(!) cubiculario
suo maiestatis pro ipsorum fidelibus serviciis” DL 101211.
716
1493. szeptember 7. „egregius Petrus de Bwthka tavernicus noster et castellanus castrorum nostrorum
Tatha et Komaron” DL 24580., és 1493. szeptember 21. „fidelis noster, egregius Petrus de Bwthka
tavernicus noster et castellanus castrorum nostrorum Tatha et Komaron” DL 24580.; 1495. szeptember
17. „egregii Petri Bwthkay tavernici nostri et castellani castrorum nostrorum Thatha et Komaron” DL
24344.; 1495. február 21. „egregii Petri de Bwthka cubicularii nostri et castellani castrorum nostrorum
Thatha et Komaron” DL 101211. Igaz, a várnagyi tisztségeket nem minden alkalommal említették:
1493. szeptember 5. „fideli nostro egregio Petro Bwthkay cubiculario nostro” DL 24580.
717
1495. június 11. „egregius Petrus Bw[thk]a thavernicus regius ac Simigiensis ac Komaromiensis
comitatuum comes” DL 15940.; 1497. január 9. „Petri de Bwthka thavernici nostri ac comitatuum
Simigiensis et Komaroniensis comitis” DL 101242., DL 101246.
709
710
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Tatai várnagyként ismert tevékenysége az Újlaki Lőrinc elleni hadjárathoz köthető,
mivel az abban résztvevő Kovácsi Miklós Esztergom megyei Tolna birtokát a tatai
várhoz csatolta.718 Az 1494–1495. évi királyi számadáskönyvekben a Komárom
megyéből, továbbá a tatai és komáromi uradalmakból befolyó jövedelmeknél szerepelt a
neve.719 Egyes bejegyzések arra mutatnak, hogy Komárom megye jövedelmének egy
részét ő utalta ki.720 1495-ben és 1496-ban a veszprémi káptalan gyermelyi tizedkésében
lévő jövedelmét bérelte.721 Butkai figyelme azonban, úgy tűnik, egyre inkább Somogy
megyére, ottani birtokaira terelődött. 1497 májusa után – amikor utoljára nevezték
komáromi ispánnak722 – nincsen adatunk arról, hogy milyen tevékenységet végzett
Tatán és Komáromban. Az is világos, hogy a székhelyét nem Komárom megyében,
hanem idővel Somogyban, Kethely birtokán tartotta, ahonnan leveleit is keltezte.723 A
birtokain 1496-ban királyi kegyből pallosjogot is nyert.724
Végül, talán somogyi elfoglaltságai miatt, II. Ulászló felmentette a tatai és
komáromi várnagyság alól: 1498-tól Butkai már „csak” kamarás, királyi tárnok és
somogyi ispán.725 A király bizalmát élete végéig megőrizve726 folytatta tevékenységét
1505-ben bekövetkezett magtalan haláláig.727 Halála előtt az uralkodó megbízta a

Dátum nélkül (1494–1497 között): „pro quibusdam duabus suis porcionibus possessionariis in
possessione Tholma in comitatu Strigoniensi existenti habitis per Petrum Bwthkay ad castrum Thatha
indebite et sine omni via iuris occupatis uti” DL 48326.
719
ENGEL 1797, 19., 22. (egyszer tévesen Bochkay-ként megnevezve.)
720
„In festo Sancte Trinitatis Sigismundo Kwrchboth de commissione Regie Maiestatis, ad relacionem
Petri Bwthkay in eodem comitatu Komaron dati funt 40 florenos.” ENGEL 1797, 150.
721
KREDICS–MADARÁSZ–SOLYMOSI 1997, 5., 16. Más birtokzálogosításokban is gyakran részt
vett: 1491. július 25. DL 67113., 1493. április 9. DL 67122., továbbá 1000 forintért vett zálogba egy
várat II. Ulászlótól, aki 500 forintot adott meg belőle Komárom megye adójából: ENGEL 1797, 150.
722
1497. május 6. „Petri de Bwthka thavernici regis ac comitatuum Simigiensis et Komaroniensis
comitis” DL 101246.
723
A birtokbaiktatási parancs 1495. szeptember 17-én kelt (DL 24344.), de ekkor már kellett, hogy legyen
birtoka Somogyban is, hiszen ott 46 forintnyi adót nem fizetett be: ENGEL 1797, 28. Igaz, a levelek
csak 1496-tól állnak rendelkezésünkre: 1496. február 23. „ex Kethel” DL 93652. – ez esetben
prandiumra hívta a címzetteket. 1496. június 26. „ex Kethel” DL 93658.; 1499. augusztus 17. „in
Kethel” DL 93683. A feladataiból adódóan Budán is tartózkodott: 1497. december 15. „ex Buda” DF
270805., továbbá Esztergomban és később máramarosi ispánként Huszton is: 1501. január 1. „Strigonii”
DL 93688.; 1504. március 24. „ex castro Hwzth” DF 216669.
724
1496. szeptember 13. DL 67139.
725
A teljesség igénye nélkül: 1498. április 26. „egregio Petro de Bwthka thavarnico regio et comite
Simigiensi” DL 93671.; 1498. május 22. „egregii Petri de Bwth[k]a cubicularii regie maiestatis” DL
67148.; 1498. október 14. „egregius Petrus de Bwthka thavernicus regius et comes Simigiensis” DL
22518.; 1500. február 25. „Petri de Bwthka comitis Simigiensis” DL 67156.; 1503. november 24.
„egregiorum Petri de Bwthka thavernici prefati domini regis ac Michaelis de eadem Bwthka” DL 67166.
726
Oklevelének újra relátora: 1497. január 20. „ad relacionem egregii Petri de Buthka comitis comitatus
Simigiensis etc.”. ZALA II, 636–637. (341. sz., az oklevelet II. Ulászló Tatán adta ki).
727
1505. január 18. DL 56350.
718

111

máramarosi ispánsággal, ahová rokonát állította helyettesének. 728 Butkai első felesége
Gordowai Fanch Gáspár lánya, Margit volt,729 második felesége Kállai János özvegye,
Orsolya lett,730 így biztosan állíthatjuk, hogy Komárom megyében nem alakított ki
maradandó befolyást.
Butkai Pétert követően II. Ulászló, szakítva a korábbi gyakorlattal, egy
helyismerettel is rendelkező személyt,731 Korlátkövi732 Osvátot nevezte ki Tata és
Komárom várak élére. A kinevezés pontos idejét nem ismerjük, legkésőbb 1498
márciusában történt.733
A Nyitra megyei eredetű család Korlátkő várának elvesztése után a Komárom
megyei Szák birtokra költözött. Osvát feltehetően a Rozgonyiak szolgálatában is
megfordult,734 majd királyi szolgálatba állt.735 Könnyen lehet, hogy már Mátyás
udvarában palotás (aulicus) volt,736 ám gyors felemelkedésére már II. Ulászló alatt
került sor, mert 1492-től már királyi sáfárként említették; e tisztségét a tatai várnagyi
cím átvételéig megtartotta.737 Osvát gyakorlatilag folyamatosan a királyi udvarban
tartózkodott, a király kiemelkedő bizalma miatt tanácsosnak is nevezték, tagja lett a
decempersonatus intézményének is.738 1506-tól különböző diplomáciai feladatok
végrehajtásával is megbízták.739 Éppen emiatt nehezen elképzelhető, hogy a tatai vár
napi ügyeiben részt tudott volna venni, a feladatra nyilván helyettes(eke)t kellett
állítania. A tatai officiálisairól nem maradt fent adat, azonban a komáromi várnagya és

Butkai László levele: 1504. március 26. DL 67167., továbbá egy saját kiadású levél: 1504. május 3.
„egregius Petrus de Bwthka camerarium salium Maramorosiensis ac comitatus Simigiensis comes” DL
71088.
729
1496. június 11. DL 67140.
730
1504. május 10. DL 88896.; 1504. július 13. C. TÓTH 2002, 209. (742. sz.)
731
Számos Komárom megyei birtokkal rendelkezett. NEUMANN 2007, 136–142.
732
A Korlátköviek bemutatásánál Neumann Tibor alapos monográfiáját vettem alapul: NEUMANN
2007.
733
1498. március 9. „fidelis nostri egregii Osvaldi de Bwchan et de Korlathkew comitis comitatus
Komaromiensis ac castellani castrorum nostrorum Komaron et Thatha” DL 105065. Neumann Tibor
felveti annak a lehetőségét, hogy Osvát kinevezésére már az 1497. évi országgyűlést követően sor
kerülhetett. NEUMANN 2007, 42. (234. j.)
734
NEUMANN 2007, 38–39.
735
Mátyás Tatán kiadott oklevelében: 1474. július 12. „dum ipse in servitiis nostris fuisset”
HÉDERVÁRY II, 375–376. (401. sz.).
736
NEUMANN 2007, 40.
737
1492. március 23. „ad relacionem egregii Osvaldi de Korlathkew dispensatoris regie maiestatis etc.”
DL 32510.; volt sáfár: DRESKA III, 344–345. (816. sz.).
738
NEUMANN 2007, 43.
739
NEUMANN 2007, 44–46.
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alispánja ismert.740 Kérdéses, hogy mennyire tudott részt venni Komárom megye
igazgatásában,

illetve

bíráskodásában,

mindenestre

a

megyei

kiadványokban

értelemszerűen rendre az ő neve szerepel.741 Abban a néhány esetben, amikor levelében
megnevezte a saját tisztségeit, mindig a tatai és komáromi várnagyságot említette.742
Hivatalából fakadóan az 1510 nyarán Tatán tartott országgyűlés egyik házigazdája volt
annak ellenére is, hogy az ülésszak előkészítése során még diplomáciai feladatokat is
ellátott.743 1511 decemberében hunyt el.
Osvát halála után tisztségeit azonnal megörökölte fia, Péter. Ő ifjúkorától a
király környezetében tevékenykedett; 1502-ben kamarás, 1509-től pedig Butkaihoz
hasonlóan királyi tárnok is lett.744 1512 elejétől lett tatai és komáromi várnagy, azonban
ő is – apjához hasonlóan – idejének nagy részét a királyi udvarban töltötte, Komárom
megyében pedig alispánt és alvárnagyot bízott meg a feladatok ellátásával. 745 II. Ulászló
1515-ben váratlanul királyi udvarmesterré és ajtónállómesterré nevezte ki –
gyakorlatilag bárói rangra emelte.746 Ekkortól aktív résztvevője az országos politikai
életnek, így még kevesebb ideje maradhatott Komárom megyei tisztségeinek ellátására.
Ezt jelzi, hogy apjával ellentétben az ő irányítása alatt a Komárom megyei kiadványok
intitulációjában alispánjának, Gyallai Sándor Osvátnak a nevét tüntették fel.747 Jól
látszik a térséghez fűződő viszonya saját tisztségeinek felsorolásánál: érthető módon
Nagy Pál, aki egyben Osvát komáromi alispánja is volt: 1499. július 23. DRESKA III, 349–353. (819.
sz.); nagymegyeri Kéki János: 1508. október 8., 1510. március 29., 1511. augusztus 12. és 1511.
december 3. ALAPI 1917, 116–118. (80. sz.), 118–119. (81. sz.), 120. (82. sz.), 121–122. (83. sz.)
741
Neumann Tibor elképzelhetőnek tartja a részvételt, amit az általa összegyűjtött itineráriumi adatok sem
zárnak ki. NEUMANN 2007, 43., 195–196.
742
Saját leveleiben: 1509. november 10. „nos Oswaldus de Korlathkew comes comitatus Comaroniensis
et castellanus castrorum Thatha et Komaron” DF 288972.; 1511. május 24. „nos Osvaldus de
Korlathkew comes comitatus Komaromensis ac castrorum Thatha et Komaron castellanus” DF 260425.
(későbbi feljegyzés). Többnyire így nevezték meg más források is: 1499. március 13. „egregius dominus
Osvaldus de Korlathkew et de Bwchan alias dispensator regius, nunc vero castrorum Thatha et Comaron
vocitatorum castellanus” DRESKA III, 344–345. (816. sz.); 1507. november 9. „…ac egregium
Oswaldum de Korlathkew, Thatha et Komarom, castrorum nostrorum castellanos” SOPRON VM II,
603–604. (372. sz.); 1500. május 15. „Oswaldi de Korlathkew castellani castrorum nostrorum Thata et
Comaron” PODMANICZKY I, 348. (182. sz.); 1510. augusztus 17. „egregii Osvaldus de Korlathkew
comes comitatus Comaromiensis et castellanus castrorum nostrorum Thatha et Komaron”
PODMANICZKY I, 603. (307. sz.); 1511. október 19. „egregius Osvaldus de Korlathkew castellanus
castrorum nostrorum Thatha et Komarom” PODMANICZKY II, 40. (17. sz.).
743
NEUMANN 2007, 46., NEUMANN 2010a, 72.
744
NEUMANN 2007, 55.
745
Komárom alvárnagya az apjától „megörökölt” nagymegyeri Kéki János volt. 1514. március 27. DF
274207. Tatai alvárnagyként Rádai Barnabást foglalkoztatta: 1514. március 27. DF 274207., 1516.
április 1. DF 243406.
746
NEUMANN 2007, 56.
747
1515. június 12. DL 22697.; 1518. december 14. DL 23107.; 1522. szeptember 23. DL 23652.
Neumann Tibor rámutat arra, hogy egy 1525 őszén tartott királyi közgyűlésen személyesen részt
vehetett. NEUMANN 2007, 64. (381. j.)
740
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1515 után a neve mellett már csak a komáromi ispáni címet tüntette fel. 748 Miután
Korlátkövi Péter megörökölte apjától a decempersonatus jogát, így Komárom megye
bandériuma mellett saját csapatait is vezethette. Egyes adatok alapján a Nándorfehérvár
felmentésére indított 1521. évi sikertelen hadjárat során a hadsereg egyik vezetője
volt.749
2.6.4. Gesztes várának birtokosai a 16. század elején
1495-ben Somi Józsa szerezte meg Gesztes várát. Sajnos az az oklevél nem
maradt fenn, amely a zálogösszeget is rögzítette, azonban egy kivonat arról tudósít
bennünket, hogy előbb (vélhetően 1495-ben) 4000 forintért, valamint a vár épületére
felhasználandó összeget 1000 forintban meghatározva, később 1497-ben további 5000
forintért zálogosította el II. Ulászló a várat. E javakba a keresztes konvent 1498-ban
ellentmondás nélkül újra beiktatta a temesi ispánt.750
Somi Józsa II. Ulászló király egyik legmegbízhatóbb emberének számított.
Apja 1472 előtt meghalt,751 fiát először egy birtokmegosztásnál 1486-ban említették.752
Hamarosan Kinizsi Pál szolgálatába lépett, hiszen ura 1493-ban az Esztergom megyei
Bényt és a Hont megyei Gyarmatot adta neki.753 Részt vett Kinizsi utolsó, győztes al-

A teljesség igénye nélkül: 1512. szeptember 8. „relacio egregii Petri Korlaczky cubicularii regie
maiestatis et castellani castrorum Thatha et Komaron” DL 84071.; 1513. február 11. „relacio Petri
Korlaczky cubicularii regie maiestatis” HO II, 397–398.; 1514. november 4. „thavernici et cubicularii
regie maiestatis ac comitis Comaroniensis, necnon castellani castrorum Thatha et Komaron” DF
282937.; 1515. január 12. „comitis Comaroniensis, necnon castrorum de Thatha et Comaron castellani
ac thavernici et cubicularii nostri” DL 30270. Saját leveleiben: 1514. november 18. „Petrus de
Korlathkew comes Comaromiensis et eiusdemque et Thatha castrorum regalium castellanus” DL
48498.; 1520. november 17. „Petrus Korlathkewy de Buchan magister curie regie maiestatis et comes
Comaromiensis” DF 226512.; 1521. október 21. „Petrus Korlathkewy de Buchan magister curie regie
maiestatis, comes comitatus Comaromiensis” DF 271089.; 1522. augusztus 5. „Petrus Korlathkewy de
Buchan magister curie regie maiestatis, comes Comaromiensis” DF 279920.; 1522. augusztus 21. „Petr
Korlacky z Buchan… ysspan Komarnovsky” DF 279922. – A Korlátköviek kétnyelvűségére:
NEUMANN 2007, 119. – 1525. február 15. „per me Petrum Korlathkewy magistrum curie et
thavernicum” DL 72211. (másolat); 1525. június 23. „Petrus Korlathkewy de Bwchan supremus
magister curie regie maiestatis et comes Comaromiensis” DL 47616.; 1526. március 3. „Petrus
Korlathkewy de Bwchan supremus magister curie regie maiestatis etc.” DF 227497.
749
NEUMANN 2007, 64.
750
REIZNER 1893, 615.
751
Anyja, Szentgyörgyi Vincze Orsolya 1472-ben már özvegy: 1472. szeptember 26. DL 93465. Somi
Józsát azonban nem említették az oklevélben! A családra további adatok: FÜGEDI 1972, 266–267.
Engel Pál kérdésesnek tartja Somi Józsa atyját ENGEL GENEALÓGIA, Somi tábla. A 15. század végi
genealógiai feljegyzés alapján apja Somi János volt: FÜGEDI 1972, 266.
752
A Szentgyörgyi-Vincze atyafiság tagjai között az első helyen: 1486. január 24. „egregius Iosa filius
condam Iohannis de Som ex nobili domina Ursula filia condam Stephani filii Valentini filii Emerici filii
Wyncze de Zenthgyewrgh” DL 90409.
753
„egregii viri Iose de Som” 1493. augusztus 22. DF 233130. Itt már megemlítették két gyermekét,
Gáspárt és Katalint is. A birtokok később is tulajdonában voltak: 1504. június 15. DF 209031. A 16.
748
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dunai hadjáratában, amelyre tekintettel II. Ulászló lovaggá ütötte és busásan
megjutalmazta 1494 márciusában.754 1494. november 26-án Bács várában a király az
elhunyt Kinizsi helyére temesi ispánná és az Alsó Részek kapitányává nevezte ki.755
Számos diplomáciai feladatban vett részt,756 valamint katonai hadjáratokat vezetett a
török ellen:757 fontos embere volt a királyi udvarnak.
1495-ben nemcsak Gesztes várát tudta megszerezni, hanem Csáktornyát is
megkapta. Idővel több vár is megfordult Somi Józsa birtokában.758 E várakkal
kapcsolatban figyelemre méltó, hogy míg Gesztes státuszát nem érinti Somi egy
bevallásban sem, a többi birtokosa gyakran változott. Mégsem tekinthette Gesztest
biztos pontnak, hiszen Fejér megyei birtokait idővel nem növelte, hanem
csökkentette.759
Feltehetően Fejér megye (egyik) ispánja is volt, azonban erre csak az alispánok
személyéből lehet következtetni, illetve abból, hogy az alispánok személye nem
változott, amikor fia vette át a megye ispánságát.760

század elején is utalt arra, hogy Kinizsi közvetlen környezetébe tartozott: 1501. augusztus 26. DL
24780. (Itt Kinizsi és Szapolyai Léván zajló tárgyalásáról adott számot egy Turóc megyei várral
kapcsolatban. – Léva feltehetően azonos Illava várával KENYERES 2004, 177.
754
ENGEL 1797, 80–81.
755
Évi 7000 forintot és 2000 forintnyi sót utaltak az ispánnak. Ennek fejében 100 lovassal kellett
szolgálatban lennie. ENGEL 1797, 127. Emellett egy lovat is kapott beiktatásakor. ENGEL 1797, 164.
756
FÓGEL 1913, 107–108.
757
A teljesség igénye nélkül: 1500. május 14. k. TÓTH-SZABÓ 1903, 47., 1502. március 20. k.,
Temesvárnál: ÓVÁRY I, 221. (942. sz.); 1507. április 9. SZERBIA, 329–330. (CDXXXVIII. sz.);
osztrákok ellen: 1506. július 27. DL 56361. és DF 229279.
758
Csáktornya 1495. június 24. CSÁKY I, 480–482.; Makovica: 1495. december 18. DL 24861., itt Somi
oklevelet is adott ki: 1496. január 17. „in castro nostro Makowycza” DL 20381., azonban II. Ulászló a
cseh kancellárjának zálogosította tovább: 1497. december 8. DL 20630. Somi Józsa 1502-ben kelt
végrendeletében Gesztes mellett csupán Atyina vára volt megemlítve, illetve a hivatala révén irányított
Temesvár: 1500. szeptember 29. k. DL 30241. Atyina várát nem sokkal ezelőtt szerezhette meg, hiszen
végendeletével egy időben jelezte a királynak, hogy a vár tartozékaiból többet elvettek: 1500.
szeptember 29. DL 88855. Itt később oklevelet is adott ki: 1504. jún. 29. „ex Athyna” DL 108331.
Somogy megyében a következő évben kapott egy várnak mondott udvarházat: 1501. május 3.
HORVÁTH 2006, 71., és végül 1506 körül szerezte meg Almás várát. CSÁNKI V, 297.
759
Tabajdot a pálosoknak adta: 1507. június 31. DL 88966.
760
1498-ban „Gregorius Erdews de Thatharfalwa” volt az alispán: 1498. július 17. DF 200585. Gesztes
vár 1495. évi iktatásánál szerepelt a kijelölt királyi emberek között egy „Gregorius Erdews de
Zenthmarton” 1495. március 11. DL 88795., DL 56797. A két személy egyezésére, illetve tatárfalvi
Erdős Gergely Somi familiárisaként való bemutatására nincs adat. Tatárfalvi alispán még: 1502. január
15. DL 22541., ezt követően elmítették már Kajászószentpéterről származó alispántársát, Porkoláb
Mártont is: 1503. március 16. „Gregorius Erdews de Thatarfalwa et Martinus Porkolab de Zenthpether
vicecomites comitatus Albensis” DL 106715., továbbá: 1503. március 27. DL 106718.; 1507. március 1.
DL 71328.; 1508. szeptember 18. DL 106728. és Somi Gáspár idején: 1511. augusztus 11. „Martinus
Porkolab Kayazozenthpether et Gregorius Erdews de Thatharfalwa vicecomites comitatus Albensis” DL
106736. és DF 285980. Bár a Fejér megyei Kajászószentpéter határos a Somiak váli birtokaival, feltűnő,
hogy tatárfalvi Erdős Gergely neve akkor tűnik el, amikor Somi Gáspárt már nem nevezik máshol sem
Fejér megyei ispánnak, míg kajászószentpéteri Porkoláb Márton ezt követően is alispánként
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Somi Józsa ugyanis legkésőbb 1510 novemberében elhunyt.761 Birtokait –
köztük Gesztes várát és más Fejér megyei részeket – egyetlen fia, Gáspár örökölte.
Gáspárt 1493-ban említették először, de ezen időpont előtt születhetett, hiszen 1498-ban
a gesztesi várnagy már az ő ügyében járt el.762
Gáspár 1511 és 1517 között Fejér megye ispánja volt,763 de nem mellesleg
királyi kamarás,764 valamint a királyi testőrök kapitánya.765 A királyi udvar megbízható
tagjának számított tehát, a királyi familiárisok szűkebb környezetéhez tartozott;766
rendszeresen „magnificus”-nak titulálták. Társadalmi rangjának megfelelően Perényi
Margitot vette feleségül.767 1513 januárjában Gáspár anyja, Szerdahelyi Márta is
minden vagyonát fiára hagyta.768 Apjától azonban nemcsak birtokokat örökölt, hanem
adósságot is.769 Ezért több zálogosítási ügyletet kellett lebonyolítania.770
1513 márciusában Somi Gáspár nővére, Katalin az ellen tiltakozott, hogy a
király Gáspárnak adja többek között Gesztes várát.771 A tiltakozás lehet, hogy
tevékenykedett, vélhetően Szerdahelyi Imreffy Mihály alispánjával (alispánjaként?). 1518. április 19.
DL 49534.; 1523. január 12. DL 48680. és DF 286027.
761
Engel Pál 1508-ra tette halálát: ENGEL GENEALÓGIA, Somi tábla. Somi Józsa utolsó ismert saját
kiadású oklevele 1508-ban kelt: 1508. július 30. DF 245974., továbbá szerepel méltóságsorban: 1508.
augusztus 15. DL 21342. Fennmaradt személyére egy 1509-re vonatkozó adat is: 1524. március 18.
„causa … per spectabilem et magnificum condam comitem Petrum comitem de Sancto Gheorgio et de
Bazyn iudicem curie ipsius paterne maiestatis ac wayvodam Transsilvanensem, necnon magnificum
condam Iosam de Som comitem Themesiensem ac partium Regni nostri inferiorum capitaneum
generalem sub octavis festi Epiphaniarum Domini in anno eiusdem millesimo quingentesimo nono
transacto preteriti in civitate nostra Coloswariensi celebratis adiudicata fuisset” DL 36599. Szentgyörgyi
Péter ez időben tényleg Erdélyben volt: Meggyes, 1508. december 22. DF 246540.; Kolozsvár, 1509.
január 20. DF 244561.; Gyula vára, 1509. január 26. DL 30978.; Kolozsvár, 1509. február 8. DF
255174. — Somi Józsát halottként említik: 1510. december 1. „Gaspari filio magnifici condam Iose de
Som alias comitis Themesiensi” DL 29367.
762
1493. augusztus 22. DF 233130.; 1498. szeptember 10. „nobilis Michael de Iztholcz castellanus castri
Gezthes personaliter nostram veniens in presenciam in persona egregii Gaspar filii magnifici Iose
comitis Themesiensis etc. filii condam Iohannis filii Thome de Som” DF 224120. Az ügyvéd
fogadásához legalább 12 évesnek kellett lennie. WERBŐCZY, P I. tit. 111., 4–5. §
763
1511. szeptember 8. „nos Gaspar de Som comes Albensis”. DF 249397.; 1513. április 20. PEST 339.
(1337. sz.); 1515. március 22. „magnificus dominus Gaspar de Som comes comitatus Albensis”
HÉDERVÁY I, 551. (381. sz.); 1517. február 20., KMKJKV II, 324. (3620. sz.)
764
1513. december 21. „nos Gaspar de Som cubicularius Regie Maiestatis” DF 258638.; 1519.
szeptember 14. „nos Gaspar de Som cubicularius regius” DL 23229.
765
1512. április 27. „fidelis nostri magnifici Gasparis de Soom, capitanei aulicorum nostrorum
Hungarorum” DL 65457.; 1512. október 7. „nos Gaspar de Som aulicorum regalium capitaneus” DL
65460.
766
FÓGEL 1917, 57.
767
1523. november 7. KMKJKV II, 422. (3962. sz.)
768
1513. január 7. GYÖMRŐI, 205. (470. sz.)
769
1500 Ft adósságra: 1513. július, PEST, 342. (1354. sz.)
770
1400 Ft-ért leköti Tárnok és Horhi birtokokat Hédervárinak: 1513. április 20. PEST 339. (1337. sz. ); a
zálogosítás ellen testvére még 1516-ban is tiltakozott: PEST 351. (1391. sz.)
771
1513. március, napi kelet nélkül a budai káptalan protokollumában: „...nominibus et in personis
generose domine Katherine consortis magnifici domini Iohannis Beebek de Pelsewcz, filie videlicet
magnifici condam domini Iose de Som comitis Themesiensis etc. ac Emerici et Francisci filiorum

116

valamiféle pénzügylettel volt kapcsolatban. Az biztos, hogy a vár birtoklásának
jogcímében nem történt változás, hiszen egy 1513 második fele és 1514 novembere
közé keltezhető jegyzékben Somi Gáspár volt Gesztes várának zálogbirtokosa.772
Talán a pénzszűke miatt, talán más megfontolásokból, de Somi Fejér megye
ispánjaként úgy döntött, hogy megválik Gesztes várától, amely végül Török Imre
nándorfehérvári bán kezébe került. A két főúr pénzügyi kapcsolatban is állt egymással.
1516-ban

Somi

Gáspár

Török

Imrének
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forintot

vett

kölcsön/adott

kölcsönnyugtatványozott.773 Somi ezt követően még Fejér megyei ispánként működött,
így nem valószínű, hogy döntésének hátterében az állt volna, hogy dunántúli birtokaitól
megszabadulva az erdélyi részeken erősítse családja jelenlétét. 1517 és 1530 körül
bekövetkezett halála774 között már nem érdeklődött a Vértes térsége iránt.
Nem tudni pontosan mikor jutott Török Imre Gesztes várához. A térség iránti
érdeklődése az 1510-es években különböző birtokok megszerzésével kezdődött: 1513ban megszerezte a Kocs, Császár, Gönyű, Ság birtoktömböt Hédervári Ferenctől.775
Mivel a Szapolyai vezette oszmánellenes hadjáratra készült, 1515 májusában
végrendelkezett, ám ekkor Gesztes sorsáról nem tett említést.776 1516 januárjában
azonban már gesztesi várnagya, Téseni Bernát intézkedett ura nevében. 777 A várat tehát
a család valamikor 1515 második felében szerezhette meg a Somiaktól. Gesztes várából
befolyó jövedelem a Török család bevételét felsoroló – egy 1515 körülire datált –
jegyzékben is szerepelt. Elképzelhető, hogy az ügyes politikus Gesztes birtoklásának

eiusdem domine Katherine, nostram personaliter veniens in presenciam magnificum dominum Gaspar
de dicta Som, fratrem suum carnalem a vendicione, impignoracione et quavis alienacione totalium
castrorum Almas in de(!) Kolos et Gezthes in Albensi, item possessionem Chaakwar, Zenthgyewrgh, et
porcionis possessionarie in possessione Wal in eodem Albensi ac oppidi Bwza necnon possessione
Olahgorbo in de(!) Doboka et Horhy in Pilisiensi, item Tharnok in Pesthiensi, Som in Simigiensi,
Korothnazenthianos in de(!) Walko comitatibus, ac aliorum...” DL 106083., fol. 96r = p. 191., 302. tétel
(fényképe: 099.ecw), regesztája: PEST, 339. (1334. sz.)
772
KOVACHICH SUPPL. II, 425–426.
773
Tévesen 1416-ra keltezve: REIZNER 1893, 605.
774
Özvegyét 1530. november 8-án említették: KMKJKV II, 524. (4331. sz.).
775
Csere formájában: 1513. június 5. HÉDERVÁRY II, 387–388. (421. sz.), ez ellen tiltakozott Hédervári
István: 1513. június 21. HÉDERVÁRY I, 529–530. (370. sz.), és Hédervári Katalin, Rozgonyi István
felesége is: 1513. november 16. HÉDERVÁRY I, 530–532. (371. sz.).
776
1515. május 1. DL 89052.
777
„...nobilis Bernardus castellanus castri Gezthes vocati in magnifici domini Emerici Thewrek
nominibus et personis... statucioni... obviaverunt” 1516. január 26. DF 274209., kiadása: DRESKA IV,
128. (906. sz.)
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jogcímét is szerette volna megváltoztatni, legalábbis erre utalhat az az 1519-re datált
feljegyzés, amelynek az eredetije jelenleg nem található.778
Török Imre személyében ismét egy harcos katona birtokába került a gesztesi
vár. Felemelkedését annak (is) köszönhette, hogy Corvin János familiárisaként urának
rendszeresen nyújtott kölcsönöket, és a zálogul kapott birtokokat sikerült megtartania.
Corvin familiáját nem hagyta el akkor sem, amikor annak csillaga már leáldozóban volt.
Hűségéért a herceg több alkalommal is megjutalmazta, valamint végrendeletének egyik
végrehajtójává tette.779 Az 1505. évi országgyűlésen az előkelők között az ötödik helyen
foglalták írásba a nevét.780 1507-ben díszes címert kapott Ulászlótól, amelyben őt és
gyermekeit a királyi báróvá emelte.781 Ezt követően – országos méltóságként –
nándorfehérvári bán lett, amely tisztséget és a vele járó katonai feladatokat élete végéig
megtartotta.782 Részt vett a parasztháborúban és az 1518. évi országgyűlésen is szerepet
kapott.783 Török Imre Futak környékén levő uradalmát tekintette birtokközpontjának.784
Utoljára 1520 márciusából van róla adatunk, nem sokkal ezután meghalt.
Fia, Bálint rögtön az országos politika kereszttüzébe került. Mivel az udvar
apjának nem fizette ki elmaradt járandóságait, ezért a fiatalkorú – 17 éves – gyermek
mellé rendelt gyámok úgy döntöttek, hogy nem adják át Nándorfehérvár várát az
adósság megtérítéséig. Az oszmán csapatok 1521-ben támadást indítottak, és végül el is
foglalták az ország kulcsának nevezett erősséget. Mivel a vár védelmében sem Török
Bálint, sem a gyámok, sem bántársa, Héderváry Ferenc nem vett részt, az eseményt
követően a mohácsi táborban árulónak bélyegezték. A kiélezett helyzetben Bálint –
talán az életét féltve – ismeretlen helyre távozott, és csak 1522-ben mutatkozott újból,
mégpedig Szapolyai udvarában.785 Rögtön megkezdődtek a birtokai megszerzésére
irányuló törekvések: az 1522. évi országgyűlésen elrendelték javainak zárolását. 786 A
sors különös keze lehetett abban, hogy éppen Török Imre végrendeletének egyik

BESSENYEI 1994, XLV. (2. j.) alapján csak ez a tartalmi kivonat található (MNL OL P185, 4. cs.,
fasc. 20., nr. 4.): „1519. Emericus Török de Eningh castrum Geztes cum ejus pertinentiis
instrumentotenus declaratis a Ludovico Hungarico rege pro utroque sexu impetrat. Par statutio ejus
hactenus non constat.”
779
1505. december 13. DL 37779.
780
Az előkelők között ő volt az első, akinek semmilyen méltóságot nem tüntettek fel a neve mögött.
ENGEL 2003b, 50–52.
781
1507. augusztus 25. DL 50244. NYULÁSZINÉ 90. sz.
782
1508. február 9. (DL 21812.)–1520. március 24. (DF 208759.).
783
BESSENYEI 1994, VI.
784
Lásd a tartózkodásos fejezetben.
785
BESSENYEI 1994, VII.
786
1522. évi LX. tc. CIH I, 806–808.
778
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végrehajtója, Báthory István nádor volt az, aki több birtokot is megszerzett Bálint javai
közül.787 Gesztes uradalmai is hasonló sorsra juthattak, erre azonban csak közvetett
adatunk van: a pannonhalmi apát tiltakozott a Győr megyei Gönyű és Ság lefoglalása
miatt, mert azt saját birtokának tekintette.788 Sajnos az nem derül ki az oklevélből, hogy
ki vette át a birtokok irányítását erre az időre. A legtöbb adat alapján arra
következtethetünk, hogy Török Bálint 1523-ban végül visszaszerezte javait, amelyben
az is közrejátszhatott, hogy menyasszonya, Pemphlinger Katalin, Mária királyné kedvelt
udvarhölgye volt.789 A szerencsés körülményeknek köszönhetően 1523 novemberében
visszakapta apja törzsbirtokait Báthory Istvántól. A területek átadása olyan
gördülékenyen zajlott, hogy egyes elképzelések szerint Báthory eleve Török Bálint
számára foglalta le az uradalmakat.790 Feltehetően ugyanekkor jutott vissza birtokába
Gesztes is, erre azonban egyértelmű utalásunk csak 1525 júniusából származik, amikor
a néhai Újlaki Lőrinc birtokaival kapcsolatban Török Bálintot eltiltották Gesztes
elfoglalásától.791 1528-ban Török Bálint régi családi familiárist nevezett ki a vár élére
Szabadkai Kis János személyében, akinek Ászár nevű birtokát is átadta.792
Az előkerült kőfaragványok alapján a 15. század végén, de nagyobb
valószínűséggel a 16. század elején folytattak építkezést, amelynek nyomait lehet
kimutatni Gesztes várában.793
2.6.5. Vitány várának birtokosai a 16. század elején
Csókakő és Vitány várak zálogjogon Egervári László volt horvát-szlavóndalmát bánnak, Rozgonyi Klára férjének kerültek a birtokába, amikor II. Ulászló király
1493. február 6-án 16000 forintért elzálogosította neki a két vértesi várat.794 A budai
káptalan ugyanaznap kapta meg a beiktatási parancsot,795 és március végén Egervárit

Pl. Cserög várát 1521. szeptember 30., DL 23586., kiadása: BESSENYEI 1994, 4. (2. sz.)
1521. szeptember 30. DF 208227., kiadása: BESSENYEI 1994, 4–5. (3. sz.). A birtokokkal
kapcsolatban az apátság már többször próbálta érvényesíteni jogigényét, pl. 1519. december 20. DF
208205.
789
FÓGEL 1917, 26.
790
1523. november 16. DL 23853. Török Bálint birtokainak visszaszerzését elősegítő körülmények
kialakulására és a birtokok visszaszerzésére: BESSENYEI 1994, VII.
791
1525. június 21. DL 66058.
792
„super possessione Azaar pro egregio Ioanni Kys de Zabathka, castellano castri Gezthes”.
BESSENYEI 1994, 26. (30. sz.)
793
Reneszánsz nyíláskeretekről van szó. FELD–TOLNAI 2004.
794
1493. február 6. DL 19957.
795
1493. február 6. DL 19960.
787
788
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ellentmondás nélkül bevezette az uradalmakba.796 A várakra egy évvel később további
2000 forintot terhelt a király.797
Egervári délnyugat dunántúli nemesi család sarjaként 1469-ben bukkan fel
először az oklevelekben.798 Néhány éven belül bácsi,799 majd váradi várnagy.800 1475ben a bihari püspökség adminisztrátora, ekkor nevezte ki Mátyás király ideiglenesen
zalai ispánnak.801 1476-tól 1493-ig horvát-dalmát szlavón bán,802 emellett a királyi
testőrség kapitánya, továbbá Szilézia, valamint Lausitz kormányzója. 803 Jó viszonyt
ápolt Corvin Jánossal,804 a trónharcok során azonban II. Ulászló pártjára állt.805 Végül
1493 novemberétől haláláig tárnokmester volt;806 utolsó ismert említése 1495
novemberéből származik.
Egervári László váratlanul halt meg még feltehetően 1495 végén, így veszélybe
került kiskorú fia vértesi birtoklása is. Itt került Kanizsai György a történetbe. Kanizsai
György első említése 1469-ből való,807 fiatal kora ellenére szerepet vállalt Corvin János
hatalomra segítésénél, de a csonthegyi ütközetnél fogságba esett. Miután letette a
királynak a hűségesküt, szabadon engedték, és II. Ulászló hatalmának megszilárdulása
után pohárnokmesteri tisztséggel a bárók közé emelte.808 Emellett zalai ispán is volt.
Először 1497 és 1498 között volt horvát-szlavón-dalmát bán,809 majd nándorfehérvári
bán,810 utána 1508 januárjától ismét kinevezték horvát-szlavón-dalmát bánná.811

1493. március 23. DL 19960.
1494. március 18. DL 20164.
798
1469. május 8. DL 16850.
799
1471–1473. DL 56685.
800
1474. június 1. DL 17578.
801
1475. szeptember 8. 17720.
802
1476. október 15. (DL 17875.)–1493. július 15. (DL 20035.).
803
1485. március 24. „egregio Ladislao de Egerwara, capitaneo aulicorum nostrorum” DL 19031.,
REISZIG 1900, 118.
804
1489. november 26.
805
A Zágráb megyei Sztenicsnó (Steničnjak) vára adományozásakor: 1491. augusztus 20. DL 19746.
806
1493. november 13. (DL 21589.)–1495. november 4. (DF 219081.), további adatok: REISZIG 1900,
117–121.
807
1469. augusztus 24. DL 16895.
808
Kanizsai 1492 és 1498 között pohárnokmester: oklevél referenseként 1492. december 20. „ad
relacionem domini Georgii de Kanysa pincernarum regalium magistri etc.” DL 19932.; 1493. január 3.
„magnificus Georgius de Kanysa pincernarum nostrorum magister” DL 19936.; 1494. szeptember 3.
„magnifici Georgii de Kanysa magister pincernarum nostrorum” DL 20210.; 1497. április 10.
„magnificus Georgius de Kanysa, pincernarum nostroru[m… ]” DL 20556.; saját oklevelében: 1493.
június 29. „Georgius de Kanysa pincernarum regalium magister” DL 20031.
809
1498. február 2. (DF 275047.)–1498. december 27. (DF 255945.). Pálosfalvi Tamás 1497 őszére teszi
Kanizsai bánságának kezdetét: PÁLOSFALVI 2009, 253.
810
1501. április 29. (DL 24618.)–1507. június 7. (DL 21723.).
811
Ennek viszontagságaira lásd PÁLOSFALVI 2009, 260–282. Kanizsai György tisztségeit áttekinti:
SIMON 2006, 881–882., Simon a nándorfehérvári bánságát 1499-el kezdi.
796
797
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Sikertelen báni működése ellenére utolsó ismert tevékenysége a török harctérről
származik.812 1510 augusztusára már nincs az élők sorában.813
Kanizsai György szintén 1496 márciusa előtt vesztette el feleségét, alsólendvai
Bánffy Pál lányát, Erzsébetet.814 Feltehetően első felesége családjában ismerte meg
Rozgonyi Klárát, hiszen Klára édesanyja, Dorottya szintén alsólendvai Bánffy Pál
leánya volt – igaz, annak első házasságából. Klára még özvegyen intézkedett 1496
tavaszán,815 csupán szeptember folyamán értesülünk arról, hogy Kanizsai feleségül
vette.816 Ekkor egy szerződésben rögzítették az Egervári-javak sorsát Egervári László
unokaöccsével, Bereck választott knini püspökkel. Itt tisztázták a kiskorú Egervári
István helyzetét, valamint a leányágon érintett Szerdahelyi Imreffy János jogait is.
Kanizsai a szerződésben Csókakő és Vitány vára mellett a Zágráb megyei Sztenicsnó
várát, valamint a Somogy megyei Pata mezővárost jelölte meg, míg Velikén
megosztoztak.817
Egy súlyos nehézség rontotta azonban az új házasok lehetőségeit, mivel a két
fél egyházjogilag csak engedéllyel köthetett volna házasságot. A Bánffy-lányok közeli
rokonsága miatt a házastársaknál másodízigleni rokonság jött létre – az érintettek persze
azzal védekeztek, hogy erről a rokoni fokról nem tudtak. (4. tábla) Az egyházi
fenyítékre hivatkozva 1496 nyarán II. Ulászló „a hűtlenségbe esett” Kanizsaiék
birtokaikból eladományozott.818 A házassági engedélyt Kanizsai és neje csak egy évvel
később tudta megszerezni. Addig nem lehet pontos képet kapni arról, hogy a vértesi – és
Perényi nádor levelében: 1509. november 6. SZERBIA, 335–337. (CDXLVII. sz.).
1510. augusztus 10. DL 22056.; 1509. december 24-én még adtak ki a nevében levelet ISPRAVE, 531.
3927. sz.
814
1496. március 21. DL 20398.
815
1496. április 8. „magnifica domina Clara relicta condam magnifici Ladislai de Egerwara
thavernicorum regalium magistri, filia olim magnifici domini comitis Iohannis de Rozgon alias similiter
iudicis curie regie ex generosa domina Dorothea, filia olim magnifici Pauli Banfy de Lyndwa” DL
20406. Ebben Velikén, Geréb Péter országbíró előtt Pest és Heves megyei birtokokat zálogosított el
Bakócz Tamásnak. Ez ellen az év végén Egervári István nevében tiltakoztak a kapornaki konvent előtt:
1496. december 14. DL 20512.
816
1496. szeptember 19. „relictam eiusdem condam domini sibi in consortem accepisset” DL 20556. (Az
eredeti példány, továbbá annak egy Roszinszky Ferenc kamarai levéltáros által 1850-ban készített
hiteles másolata.) A nehézséget az okozta a szakirodalomban, hogy a dátumot rosszul oldották fel. Az
oklevélben „feria secunda proxima ante festum Beati Mathei apostoli” áll, s ezt Mátyásként értelmezték,
így az iratot februárra keltezték pl.: REISZIG 1900, 121.
817
1496. szeptember 19. „tunc castra Chokakew et Wythan in Albensi, Sthynysnyak in Zagrebiensi,
necnon oppidum Patha in Simighiensi comitatibus existentibus simulcum omnibus eorundem
pertinenciis apud ipsum Georgium remanere debeant” DL 20556.
818
II. Ulászló Bakócz Tamásnak az áprilisi megállapodásban szereplő Pest és Heves megyei birtokok
mellett itt már a Heves megyei Debrő várát, amely „ősi” Rozgonyi birtoknak számított, eladományozta.
Sajnos az oklevél eredetije nem maradt fenn, csak egy részének átirata: 1496. június 17. PEST, 308–
309. (1188. sz.). Az adományozásnak Bakócz nem tudott érvényt szerezni, mert Kanizsai Bélteki
Drágffy Bertalannal 1497 januárjában elcserélte. REISZIG 1941, 76–77.
812
813
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a többi – birtokokkal mi történt. Annyi bizonyos, hogy Szerdahelyi Imreffy János – aki
ismeretlen fokú rokonságban állt az Egerváriakkal – elfoglalta Csókakő várát. Ebben
nem feltétlenül kell ellenséges érzületet látnunk, hiszen János Velikén kiadott levelében
nyugtatta Kanizsait és nejét, valamint a kis Istvánt, hogy ellenük semmit nem tesz,
továbbá minden nehézség nélkül visszaadja Csókakőt.819 Az 1497. január végén kelt
levél inkább azt sugallja, hogy a rokonság segítségével igyekeztek Kanizsaiék
megtartani birtokaikat. Az ígéret januári megszerzése azért is tűnhetett időszerűnek,
mert VI. Sándor pápa 1496. december 18-án már kiadta a felhatalmazást a kiátkozás
alóli felmentésre. Ennek hazai kihirdetésére azonban 1497 áprilisáig várni kellett,
amikor ifjabb Vitéz János veszprémi püspök Sárváron az egyházi büntetést feloldotta és
a házasságot érvényesnek mondta ki.820 Az enyhülést jelezte az is, hogy Szapolyai
nádor újra pohárnokmesterének nevezte Kanizsait 1497 elején.821
A vértesi várakat érinthette volna az 1498. évi országgyűlés, ahol a nemesség
egyik határozatában kimondta, hogy a végvárakat elvesztő urakat büntetni kell, hogy
más királyi vár ne lehessen náluk. A várvesztők között a néhai Egervári Lászlót is
megnevezték, de a vértesi uradalmakkal kapcsolatban nem tettek lépéseket.822
Kanizsai Györgynek fia született Klárától 1507-ben. Ezen felbátorodva László
nevű fia nevében még az év nyarán kölcsönös örökbefogadási szerződést kötött
Egervári Istvánnal a fehérvári keresztes konvent előtt. Az egyezségben 14 000 forint
értékben Kanizsai Sempte és Vasmegyericse várát, míg Egervári István Velike,
Sztenicsnó, Csókakő és Vitány várát, valamint Pata mezővárost kötötte le. 823 A
kölcsönös örökösödési szerződéshez a király hozzájárulását is meg kellett szerezniük.
II. Ulászló 1507 decemberében megerősítette az egyezséget azzal a kitétellel, hogy ezért
az összegért ő is kiválthatja a várakat.824 A következő év elején pedig király utasította a
fehérvári káptalant, hogy iktassák be Kanizsai Györgyöt és fiát Lászlót Csókakő és
Vitány várak birtokába,825 ami ellentmondás nélkül meg is történt.826

1496. január 19. DL 20383.
VI. Sándor pápa 1496. december 18-án kiadott bullája átírva ifjabb Vitéz oklevelében 1497. április 28.
DL 20514. Kiadva MON VESP IV, 73–74. (LXI. sz.)
821
1497. január 17. „magnificus Georgius de Kanysa, pincernarum regalium magister” DL 20521.
822
1498. XLII. tc., lásd CIH I, 616.
823
1507. június 10. DL 21725., DL 21724.
824
1507. december 2. DL 21724.
825
1508. február 25. DL 21818.
826
1508. május 15. DL 21818.
819
820
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A vértesi várak helyzete a következő évben Kanizsai halála miatt jelentősen
megváltozott. 1511 júniusában ténylegesen Egervári István és anyja, Rozgonyi Klára
kezében volt Csókakő vára, azonban II. Ulászló június végén úgy döntött, hogy azt
Buzlai Mózesnek adja.827 A budai káptalan számára 1511 júliusában kiadott iktatási
parancsban Csókakő várát Egervári Istvántól és Kanizsai Lászlótól visszavette, majd
Buzlainak juttatta.828 Feltehetően hasonló folyamat zajlott le Vitány várával
kapcsolatban is, hiszen 1511 őszén Rozgonyi István a budai káptalan előtt tiltakozott az
ellen, hogy Szerdahelyi Imreffy Mihály Vitányt, sógora, Buzlai Mózes pedig Csókakő
várát megszerezte.829 Így Egervári István hamarosan bekövetkezett halála idején,830 a
vértesi várakra már nem volt semmilyen befolyása. Arra pontos adat nem ismert, hogy
Szerdahelyi Imreffy Mihály milyen módon szerezte meg Vitány várát, azonban jól
látható, – különösen Egervári István halála után – hogy Szerdahelyi valamilyen
szerződéses kapcsolatban állt az Egerváriakkal. Az Egervári és Kanizsai családok
birtokrendezéseinél rendszeresen felbukkant Szerdahelyi Imreffy János – aki Mihálynak
vagy a testvére vagy a fia lehetett831 – akinek a helyét az egyezségekben a 16. század
fordulójától, vélhetően e János időközben bekövetkezett halála miatt Mihály vette át.
Reiszig Ede – ellenőrizhetetlen hivatkozása alapján – Egervári Bereck unokaöccsének
tartotta Szerdahelyi Imreffy Mihályt.832 Az egyértelmű, hogy valamilyen szorosabb
családi kapcsolat állt fenn a felek között, hiszen Szerdahelyi Imreffy Mihályt 1512
márciusában Egervári Bereckkel együtt iktatták be Egervár uradalmának bizonyos
birtokaiba.833 A két férfi később is együttműködött az Egervári-örökség ügyében.834
1512 szeptemberében Beriszló Péter veszprémi püspök próbált közvetíteni Rozgonyi

1511. június 29. DL 22178.
A budai káptalan protokollumában: 1511. július 14. DL 106083., fol. 20r–21r = p. 39–41., 60. tétel
(fényképe: 023–024.ecw).
829
1511. október 19. „Stephanus de Palasth nomine et in persona magnifici Stephani de Rozgon…
magnificum Moysem Bwzlay de Gergellaka magistrum curie regie maiestatis ac egregium Michaelem
Imreffy de Zerdahel et alios quoslibet cuiuscumque status et condicionis homines ab impetracionem,
occupacionem, usuacionem, detencionem et conservacionem scilicet quovis quesito sub colore in
dominium eorundem castrorum ac pertinencium eorundem intromissione et sibiipsis statui faccione …
prohibuit” DL 89009.
830
Familiárisa már néhainak nevezte: 1512. január 28. DL 22271.
831
ENGEL GENEALÓGIA, Győr nem 2. Szerdahelyi ág 2. tábla: Imrefi.
832
REISZIG 1900, 125., a genealógiai tábláján Egervári Bereck apjának, Mihálynak a nővére, Dorottya
Szerdahelyi Imreffy Mihály felesége. REISZIG 1900, 133. Azonban a Dorottyára vonatkozó résznél
nem hoz semmilyen adatot (uo. 65.), ráadásul irreális lenne e házasság, hiszen Mihály első említése
1458-ból származik.
833
1512. március 7. DL 22264. Az ezzel kapcsolatos tiltakozás során Rozgonyi Klára csak Bereck
püspököt nevezte meg: DL 1512. március 8. DL 34159.
834
1512. március 12. DL 22286.; 1512. szeptember 9. DL 22339.
827
828
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Klára, Egervári Bereck és Szerdahelyi Mihály között.835 Imreffy Mihály lehetőségeire
jól rávilágít az a tény is, hogy Egervári Bereck halálát követően sikerült megszereznie a
névadó Egervárat is.836 Imreffy Mihály az Egervári-örökség kapcsán – nyilván a király
eddig ismeretlen hozzájárulásával – juthatott Vitány várához. Tovább erősíti e
gyanúnkat az a kísérlet is, amely során Szerdahelyi 1522 novemberében megpróbálta
megszerezni magának – a szintén Egervári-örökségnek számító – Csókakő várát is.837 E
törekvésében Kanizsai emberei az iktatásnál megakadályozták.838
Úgy tűnik,

hogy Kanizsai

Lászlónak

sikerült

Csókakő

várát

újra

megszereznie,839 azonban arra nem maradt adatunk, hogy Vitány várát is megpróbálta
volna visszavenni.840 A Szerdahelyi és Kanizsai közötti szívélyes viszonyra utal az a
levél, amelyben elhunyt testvére familiárisait ajánlja Kanizsai figyelmébe.841
A Tolna megyei eredetű Szerdahelyi Imreffy Mihály első említése 1458-ból
való,842 a következő 1484-ből.843 Ekkor már házas volt, Podmaniczky László lányát
vette el,844 akitől 1487-re már négy gyermeke született.845 Felesége testvére volt Buzlai
Mózes udvarmester, akivel gyakran szerepelt együtt döntőbíróként a sógoruk,

1512. szeptember 22. DL 25548. Végül sikerült egyezségre is jutnia a feleknek: 1513. február 2. DL
22392.
836
1523. június 28. DL 23773.
837
1522. november 1. „totum et omne ius nostrum regium, si quod in totali castro Chokakew in Albensi
ac totalibus possessionibus...” DL 23696.
838
1523. november 12. „...tunc egregius Balthasar Barson de Bereen, castellanus prescripti castri
Chokakew in eodem per prefatum Ladislaum de Kanysa constitutus, in persona prefati Ladislai ac
Francisci filii eiusdem huiusmodi introduccioni et statucioni prescripti castri Chokakew cunctarum
pertinenciarum suarum contradiccionis velamine obviasset” DL 23696.
839
Ebben segítette, hogy anyja minden jogát ráruházta – többek között – Csókakő várával kapcsolatban.
1515. június 6. DL 22695. További adatok: BOCSI 2005, 45.
840
Vitány nem szerepel az 1524-ben bélteki Drágffyval kötött egyezségben. 1524. március 13. SOPRON
VM II, 620–622. (384. sz.).
841
1523. március 4. DL 25674.
842
„egregius Georgius fllius Emerici filii Iohannis de Zerdahely onera Iohannis, Michaelis et Nicolai
filiorum suorum” 1458. május 24. ZICHY X, 10–12. (9. sz.).
843
„Michael, filius Georgii, filii condam Emerici de Zerdahel” 1484. február 1. PODMANICZKY I, 176.
(99. sz.).
844
Szerepel felesége apjának végrendeletében: „generose domine Christine, filie ipsius Ladislai
Podmanyczky, consorti videlicet egregii Michaelis Kys de Zerdahel” 1485. január 22.
PODMANICZKY I, 184–186. (102. sz.).
845
„egregius Michael filius condam Georgii Imrehfy de Zerdahel onera et qualibet gravamina nobilis
domine Cristine consortis ac Iohannis, Emerici et Georgii filiorum ac Barbare filie suorum... super se
assumens” 1487. november 12. DL 19326.
835
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Podmaniczky János birtokvitáinál.846 Idővel újabb két felesége volt Mihálynak, akiktől
további gyermekei születtek.847
Mihálynak szorosabb kapcsolata lehetett II. Ulászló udvarával, hiszen 1492
áprilisában arról értesülünk, hogy a király Somogy megyei népeinek kapitányával
visszafoglaltatta Zákány castellumát, azonban azt valamiért Báthory a maga számára
foglalta le.848 Szerdahelyi Imreffy Mihály allovászmester lett 1512-től.849 Időnként
lovászmesterként,850 illetve több alkalommal „istállómesterként”851 említették. E
tisztségek megosztása egyelőre nem világos, több jel arra utal, hogy párhuzamosan
többen is viselhették e címeket.852 Báthory György 1505 és 1526 között lovászmester
volt,853 1519-ből ismerjük allovászmesterét is, Ryppach Deák Péter személyében.854
Szerdahelyi

allovászmesteri

tisztsége

mellett

kamarási, 855

illetve

tanácsosi856

megnevezése is utal arra, hogy közvetlen kapcsolatban állt a királlyal. Hűséges
szolgálataira való tekintettel bízhatták Szerdahelyire Frangepán Gergely kalocsai érsek

1496. április 15. PODMANICZKY I, 274–277. (150. sz.); 1500. szeptember 27. PODMANICZKY I,
361–364. (187. sz.); 1510. június 3. PODMANICZKY I, 587–594. (303. sz.); 1511. október 29.
PODMANICZKY II, 46–48. (20. sz.).
847
Első neje 1501-ben még élt: 1501. május 4. PODMANICZKY I, 372–373.(192. sz.). A második, Anna
nevűre egy adat maradt 1522-ből: 1522. július 24. HÉDERVÁRY I, 575–576. (399. sz.); végül a
harmadik, Botka Katalinra 1525-től vannak adatok: 1525. július 24. HÉDERVÁRY I, 596–598. (413.
sz.), ill. özvegyként 1536. március 13. HÉDERVÁRY II, 84–89. (53. sz.).
848
1492. április 16. „idem castellum Zakan ipsius exponentis per egregium Laurencium Nagh capitaneum
gencium nostre serenitatis necessitate dicti comitatus Simigiensis existentium ad humillimas preces et
supplicaciones eiusdem comitatus inter cetera ad id transmissimum reoccupari et recuperari fecerit et
mandaverit” DL 19831.
849
1512. január 10. „egregii Michaelis Imreffy de Zerdahel vicemagistri agazonum nostrorum regalium”
DL 22264.; 1513. február 2. „egregius Michael Embreffy(!) de Zerdahel viceagasonum regalium
magister” DL 22392.; 1516. március 3. „egregius Michael Emrefy de Zerdahel agazonum regalium
vicemagister” DL 72294.; 1518. június 18. „egregii Michaelis Emrehfy de Zerdahel agazonum
nostrorum vicemagistri” DL 23052.; 1519. augusztus 8. „egregii Michaelis Emreffy de Zerdahel
agazonum regalium vicemagistri” DL 23205.; 1519., napi kelet nélkül: „egregium Michaelem Emreffy
de Zerdahel agazonum regalium vicemagistrum” DL 104525.; 1523. november 11. „egregio Michaeli
Imreffy de Zerdahel Agazonum nostrorum vice magistro consiliarioque nostro” DL 9845.
850
1520. július 13. „egregii Michaelis Imrehffy de Zerdahel agazonum nostrorum regalium magistri” DL
72297.; 1521. március 19. „Michael Imreffy de Zerdahel agasonum regalium magister” DF 279500.;
1522. július 24. „egregius Michel Imbryfy(!) de Zerdahel agazonum magister noster” DL 91062.
851
1514. január 6. „relacio egregii Michaelis Emreffy magistri stabuli regie maiestatis” DL 70346.; 1520.
július 13. „egregius Michael Emreffy de Zerdahel magister stabuli nostri” DL 72296.; 1520. szeptember
21. „egregii Michaelis Emreffy de Zerdahel magistri stabuli nostri” DL 49827.; 1522. november 1.
„egregii Michaelis Imrehffy de Zerdahel magistri stabuli nostri” DL 23696.
852
Batthyány Ferencet is lovászmesterként nevezik: FÓGEL 1917, 117., 135.
853
C. TÓTH 2009, 26–27. (275. j.)
854
1519. május 6. „Petrus Litteratus de Ryppach agazonum regalium vicemagister” DL 47294.
855
1524. július 20. „nos Michael Emreffy de Zerdahel cubicularius regius” DL 38081. és 1524. július 21.
DL 38082.; 1525. szeptember 10. „Ego Michael Emreffy de [egy szónyi hely üresen hagyva]
cubicularius regie maiestatis” DF 266593.
856
1523. november 11. „egregio Michaeli Imreffy de Zerdahel agazonum nostrorum vice magistro,
consiliarioque nostro” DL 93845
846
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halála után a bácsi érsekség adminisztrátori teendőit, ami azt jelentette, hogy Imreffy
Mihály irányította 1520857 és 1522 szeptembere között858 az érsekség szervezetét,
kezelte annak jövedelmét. Tagja volt a II. Lajos és felesége, Mária híveit tömörítő
„Kalandos szövetségnek” is.859 A sok megyében birtokokkal rendelkező Szerdahelyinek
Buda környékén, vagyis éppen az udvar közelében nem volt saját birtoka. Talán emiatt
is döntött úgy a király, hogy Kanizsai 1510-ben és Egervári István 1511-ben
bekövetkezett halála után a várat Szerdahelyi Imreffy Mihálynak adja át. Sajnos nem
ismerjük a vár adományozásának jogcímét, „csupán” zálogba, vagy új adományként
szerezte meg. Imreffy Mihály a vitányi uradalom birtoklását annyira stabilnak érezte,
hogy a Bicske melletti Szentlászlón castellumot emelt magának, valamint magán a
vitányi váron is jelentős építkezést folytatott.860 1516-ban az uradalomból hű
familiárisának, Bicskai Andrásnak néhány telket adományozott, amit később II.
Lajossal is megerősíttetett. E familiárisának a király 1520-ban címert adományozott, és
egyben a nemesek sorába emelte. A címer képén három alak látható, az egyik, a koronás
fő lovon ül, vélhetően magát az ifjú királyt jeleníti meg, míg a másik kettő Szerdahelyi
és familiárisa Bicskei András ábrázolása lehet, amint puskával kacsára vadásznak.861
Vitány várának birtoklásával összefüggésben kaphatta meg Szerdahelyi az
uralkodótól Fejér megye ispánságát, amelyet 1524 júliusa862 és 1527 novembere863
között biztosan viselt. Ebből az időszakból nem maradt fenn Fejér megye hatóságának
kiadványa, azonban 1524 áprilisából és májusából igen. Amennyiben Szerdahelyi
kinevezését nem május után kapta, akkor Fejér megyei alispánja benétei Jenei János
1520 szeptemberében vette át a területet: 1520. szeptember 21. „fidelis nostri egregii Michaelis
Emreffy de Zerdahel magistri stabuli nostri” DL 49827. További említései a bácsi adminisztrátorként:
1521. október 21. „fideli nostro egregio Michaeli Imreffy de Zerdahel administratori archiepiscopatus
Colocensis” DL 23590.; 1522. szeptember 20. „Michael Imreffy de Zerdahel, gubernator
archiepiscopatus ecclesie Colocensis” DF 232590. HELYTARTÓI OKLT, 144–145. (128. sz.); ezen
időszakból maradt fenn egy Bács várából keltezett levele: 1521. március 19. „ex castro Bachiensis” DF
279500., valamint Bács és Pétervárad váraiban kiosztott borelszámolása: 1522. (napi kelet nélkül), DL
26275., kiadása: HELYTARTÓI OKLT, 248–249. (VIII. sz.).
858
Ekkor vette át Battyányi György az érsekség kormányzóságát: 1522. szeptember 28. „dominus
Michael Imrefy” DL 108068., kiadása: HELYTARTÓI OKLT, 147. (131. sz.).
859
Erre hitleveléből lehet következtetni: 1525. szeptember 10. DF 266593., KUBINYI 1980, 147.
860
Lásd a tartózkodásos fejezetet.
861
Sajnos a címeradománynál nem készített címerleírást. 1520. július 13. DL 72296.
862
1524. július 20. „nos Michael Emreffy de Zerdahel cubicularius regius, comes comitatus Albensis” DL
38081. és 1524. július 27. DL 38082.
863
Hegedűs László idéz egy 1527. március 28-án kelt forrást, amelyben a Szapolyai-párti rendek
Ferdinándhoz írt elutasító válaszának aláírói között szerepelteti Imreffy Mihály „fehér” megyei ispánt.
A forrásban szerepel még „fehér” megyei ispánként Bárson Boldizsár, aki a Kanizsaiak familiárisa volt,
valamint Bodméry Mihály is, akit Szerdahelyi egyszer – 1523. november 1. DL 23696. – királyi
embernek javasolt. HEGEDŰS 1997, 127–128., „Michael Imreffy de Zerdahel comes Albensis et
castellanus castri Budensis” 1527. november 23. HÉDERVÁRY II, 2. (4. sz.),
857
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lehetett – ez esetben pedig Szerdahelyi akár már 1518-tól fogva is viselhette a fejéri
ispáni címet.864
Ismeretlen időpontban megszerezte a Komárom megyei Bábolna birtokát,
továbbá zálogba vette a közeli Bana és Mindszent területét is.865 1523 novemberében
hűséges szolgálataiért II. Lajos az ősi Szerdahelyi címert kibővítette, valamint birtokaira
pallosjogot adományozott.866
Vitány várának jelentős késő középkori építkezéseit Szerdahelyi személyéhez
köthetjük, ami csak abban erősít meg minket, hogy királyi adomány dolgában biztos
lehetett. A várban egy új szárnyat emelt s feltehetően ekkor magasították meg a tornyot
is.867
2.6.6. Gerencsér várának birtokosai a 16. század elején
Gerencsér sorsa is izgalmasan alakult. 1495 márciusában Újlaki Lőrinc herceg
utolsó várába, Németújvárba menekült, amelyet II. Ulászló katonái ostromoltak. Amint
már volt róla szó Bakócz Tamás azonban kijárta az uralkodónál, hogy kegyelmezzen
meg Lőrinc hercegnek, aki ezért hálából, 10 000 aranyforintért elzálogosította Bakócz
Tamásnak és rokonainak Gerencsér várát a hozzátartozó javakkal együtt. A herceg erről
1495. március 24-én a pécsi káptalan előtt formaszerűen is bevallást tett.868 A következő
év végén, december 8-án kelt levelében II. Ulászló király utasította a budai káptalant,
hogy Bakócz Tamást és rokonait vezessék be az uradalomba, és iktassák a részére,

864

Fejér megye alispánja(i) 1518. április 19. „nos Iohannes de Ienyew et Martinus Porkolab de
Kayazozenthpether vicecomites” DL 49534.; 1523. január 12. „nos Iohannes de Ienyew et Martinus
Porkolab de Kayazozenthpether vicecomites” DL 48680. és DF 286027.; 1524. április 4. „nos Iohannes
Benethe de Ienyew vicecomes” DF 274672.; 1524. május 2. DF 263636.
865
NEUMANN 2007, 135–136.
866
1523. november 11. DL 93845.
867
KMTL, 733. (A szócikk szerzője Koppány Tibor.)
868
Az Erdődy-levéltár Bécsben őrzött részében található két Gerencsér várára vonatkozó oklevél kutatását
gróf Erdődy István szíves engedélye biztosította, amelyet ezúton is köszönök. 1495. március 24.
„…quapropter in recompensam et tante gratitudinis retribucionem et satisfactionem, si non equivalenter,
saltem aliquo in parte ex servanti animi desiderio respondere et satisfacere volens, castrum suum
Gerencher vocatum in comitatu Albensi habitum, simulcum villis et possessionibus Bessenw et
Gerencher vocatis in eodem comitatu Albensi habitis, necnon directa et equali medietate tributi seu
thelonei in possessione Kernye in comitatu Komaromiensi existenti idem et easdem de iure et ab antiquo
spectantibus pertinenciis debentibus prefato domino Thome episcopo et per eum Valentino, Petro, Paulo
et Iohanni fratribus et consanguineis suis eorundemque fratrum et consanguineorum suorum heredibus
et posteritatibus universis pro decem milibus florenum auri dedisset, impignorasset… feria tertia
proxima ante festum Annunciationis Beate Marie Virginis anno salutis millesimo quadringentesimo
nonagesimo quinto…” Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Sonderbestände,
Familie Erdődy, – a továbbiakban: Erdődy lt. (HHStA) – D 10167. (50-2-28). Fraknói a zálogösszegre
12 000 aranyat írt, dátumként pedig március 25-ét: FRAKNÓI 1890, 66.
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amelyet 1497. január 4-én végre is hajtottak.869 Bakócz Tamás vagy rokonainak
Gerencséren való tartózkodásáról, illetőleg az uradalom életéről semmilyen információ
nem került elő. Bakócznak Fejér megyében is voltak zálogosítással kapcsolatos
ügyletei, de arra nincs adatunk, hogy ezt az uradalom bővítése céljából tette volna.870
Kanizsai György halála után Bakócz is kísérletet tett Vitány és Csókakő várainak
megszerzésére. Először csak a várakra vonatkozó okleveleket kérte el az özvegytől,
Rozgonyi Klárától egy levélben, amelyben segítségét ajánlotta több kérdésben.

871

Azonban az érsek szándékai a várak megszerzésére irányultak, mivel 1516-ban már
tiltották a Kanizsaiak Bakócz Tamást Csókakő várának megszerzésétől.872
Nem tartott sokáig a Bakócz-rokonság vértesi birtoklása, mivel az érsek
végrendeletében már nem említette meg a gerencséri uradalmat. 873 Sőt, Bakócz Tamás
halála előtt néhány hónappal II. Lajos már el is adományozta a várat és birtokait Paksi
Jánosnak. Az adományozásra 1521. február 20-án került sor, és semmilyen utalást nem
tartalmaz Bakócz Tamásra.874 A helyzetet nehéz feloldani, hiszen 1496-ban II. Ulászló
még egyértelműen megerősítette Bakócz Tamásnak és rokonainak, az Erdődieknek
öröklési jogát Gerencsérre és uradalmára.875 Újlaki Lőrinc a prímás halálakor még jó
egészségnek örvendett, mintegy három évvel élte túl, így azt sem feltételezhetjük, hogy
ő vagy rokona váltotta volna vissza a birtokot. Hűtlenséget pedig egyik szóba jöhető fél
sem követett el, így ezúton sem háramolhatott a birtok a királyra. Még jobban nehezíti a
kérdés megfejtését az a tény, hogy Bakócz ránk maradt végrendeletét már 1517-ben
megfogalmazta, amelyet később már csak megerősített. Jelen ismereteink szerint Paksi
János az érsek végrendeletének végrehajtói között sem szerepelt,876 így ezúton sem
szerezhette meg Gerencsért.
Paksi János Gerencsért és uradalmát ugyanis királyi újadományként nyerte
el.877 Elképzelhető, hogy Paksi mint Bakócz familiárisa kapta meg a birtokot, mintegy
fizetése gyanánt. Az ellentmondásosnak tűnő helyzetet úgy oldhatjuk csak fel, ha
Erdődy lt. (HHStA) D 10183 (50-2-33).
Somi Józsa Vál és Tabajd birtokait kötötte le bizonyos összegért. Az oklevél erősen csonka: 1503.
július 21. DL 104132.
871
1510. október 4. DL 25534.
872
1516. november 19. DL 22837.
873
SZÁNTÓFY 1869.
874
DL 107289.
875
Erdődy levéltár (HHStA) D 10183 (50-2-33)
876
A végrendelet végrehajtói részesültek az érsek birtokaiból. SZÁNTÓFY 1867, 435–448., 513–523.,
610–621., 674–702.
877
1521. február 20. „memorato Ioanni de Pakos eiusdemque heredibus et posteritatibus universis nove
nostre donacionis titulo dedimus, donavimus et contulimus…” DL 107289.
869
870
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elfogadjuk, hogy Paksi János Bakócz akaratából kapta meg Gerencsért. Ebben az
adománylevél szövege sajnos nem nyújt segítséget. A váruradalom birtoklása körüli
bizonytalanságot jól szemlélteti, hogy pár évvel később, 1523-ban Paksi ismét magának
adományoztatta Gerencsért és uradalmát. Az oklevélben világosan feltüntetik, hogy a
birtokokat Paksi több éve használja, mindezek ellenére újra kérte a vár újadományként
történő

iktatását,

amelyet

megkapott.878

A

fehérvári

káptalan

novemberben

ellentmondás nélkül birtokba is iktatta.879
Paksi János Tolna megyei család tagja, akit 1518-ban a bácsi országgyűlésen
rendi kincstartóvá választottak, tagja volt az 1514. évi parasztháború utáni kárrendező
bizottságnak is.880 1519-ben országos kincstartó, Solt megye (pontosabban Fejér megye
solti széke) első ispánja,881 majd később Tolna megye ispánja lett.882 Tagja volt a II.
Lajos és felesége Mária híveit tömörítő „Kalandos szövetségnek” is. 883 1526-ban már
csak testvére, Balázs, valamit négy fia – köztük a későbbi győri főkapitány, Paksi János
– élt.884
2.6.7. A mohácsi csatavesztés következményei a Vértes vidékén
A Jagelló-korban megfigyelhető a várak és uradalmak ismételt fellendülése, a
kezdeti trónharcokat követően ismét 30 évnyi békés időszak következett a térség
történetében. Ennek a prosperáló időszaknak a térségben is a mohácsi csata és annak
közvetlen következményei vetettek véget.
Mindegyik vértesi váruradalom birtokosa részt vett a mohácsi ütközetben.
Szerdahelyi Imreffy Mihály török fogságba esett. Nem végezték ki – vélhetően hajlott
korára lehettek tekintettel, hiszen ekkor mintegy 70 éves volt. Ibrahim nagyvezértől
szabadságát visszanyerte,885 azzal a feltétellel, hogy a váltságdíját saját magának kell
összegyűjtenie. Ebben kérte Mária királyné segítségét is.886

1523. július 13. „in cuius quidem castri quarumque possesionum ac predii quieto ac pacifico dominio
idem Iohannes de Pakos se a pluribus annis perstitisset et modoque perstitisse asserit” DL 107290.,
eredetije DL 108372.
879
1523. november 3. DL 107290.
880
1518. május 17. „egregiorum Iohanis Paxi de Pakos…” DF 262417.
881
1519. április 4. „Iohannes de Pakos comes comitatus Solthensis, thezaurus regni Hungarie etc.” DL
93794.
882
DARÓCZI 1894, 573.
883
A Kalandos szövetségre: KUBINYI 1980, 146.
884
1526. május 25. DL 26698.
885
JÁSZAY 1846, 453.
886
1527. február 20. LACROIX 1937, 6.
878
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Török Bálint szerepet vállalt abban a törekvésben, hogy az oszmán csapatokat
még a határhoz közel tartóztassák fel. Csapataival először Péterváradnál próbálta
megakadályozni az ellenséget az előrenyomulásban, majd ennek sikertelensége után
csatlakozott a királyi haderőhöz. A mohácsi síkon a királyi testőrség tagja volt, de mivel
Tomori elvezényelte feladatától, így II. Lajos életére már nem tudott vigyázni, de a
sajátját meg tudta menteni.887
Korlátkövi Péter érezvén a török hadsereg túlerejét a hadba indulás során
végrendelkezett. A mohácsi táborba saját csapatai mellett Komárom megye
bandériumát is vezette. Az ütközetben egy lovascsapat élén, a második csatarendben
vett részt – elvileg a király közvetlen közelében harcolt. 888 A harcmezőről már ő sem
tért vissza, ahogy a győri püspök Paksi Balázs és testvére, Paksi János szintén
odaveszett.889
Számtalan főpap és főúr mellett a várbirtokosok, és számos familiárisuk is
holtan maradt a csatatéren. Ez véglegesen megváltoztatta a középkor végi Komárom és
Fejér megyék életét is, hiszen először a térség történetében a helyi lakosság is
megtapasztalhatta az oszmán csapatok kegyetlenkedéseit, mivel azok a mohácsi csata
után ellenállás nélkül tudtak behatolni az ország középső területeire is. Egyesek a
töröktől való félelem miatt elmenekültek. A vitányi várnagy, Andorkó vezetésével 1526
szeptemberének végén Szerdahelyi familiárisai és jobbágyai a lábasjószágokkal, uruk
Komárom megye nyugati szélén álló Bábolna birtokára húzódtak.890 A vértesi
uradalmakban élők másik része csatlakozhatott azon kisnemesekhez és parasztokhoz,
akik az esztergomi érseknek a Héreg mellett, Marótnál álló nyaralója közelében épített
táborban próbálták átvészelni az oszmán csapatok átvonulását. Ezt a törekvésüket, mint
ismeretes nem koronázta siker, hiszen a török csapatok ágyúk segítségével elfoglalták a
tábort, és akit értek lemészároltak.891 Ekkor került sor egy Fejér megyei kisnemes,
Dobozy Mihály kétségbeesett lépésére is, amely során inkább megölte feleségét és
magát mintsem az ismeretlen ellenség kezére jussanak. 892 Az áldozatok nagy számát
különbözően becsülték a fennmaradt források, de az biztos, hogy három évvel később is
felprédált falvakat írtak össze Fejér megyében, a vitányi uradalom területén. Az oszmán
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BESSENYEI 1994, IX.
BRODARICS 1983, 44–45. és NEUMANN 2007, 65.
889
BRODARICS 1983, 54.
890
1527. március 24. DRESKA V, (1026. sz.)
891
ISTVÁNFFY I, 230–231., MEMORIA RERUM, 30., BRODARICS 1983, 57.
892
ISTVÁNFFY 231., ZERMEGH 137–138.
888
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csapatok Győrig nyomultak előre, s ami az útjukba került teljesen elpusztították, ám
Tatát és Komáromot nem foglalták el.893

893

BRODARICS 1983, 57.
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3. Várnagyok
3.1. Idősebb Rozgonyi István várnagyai
3.1.1. Káli Péter deák tatai várnagy (1430–1439/40?)
Köveskáli vagy Tagyosi Péter deák tatai várnagy pályája szorosan kapcsolódott
a Rozgonyiakhoz, hiszen az ő szolgálatukban került Zala megyéből Komárom megyébe.
Egyetlen levelében idősebb Rozgonyi Istvánt nevezte urának, így egyértelműen az ő
várnagyának tekinthető.894 Első említése 1430-ból való, amikor Rozgonyi Simon
veszprémi püspök Tatán kelt oklevelében egy telket és curiát adott Péternek és
testvéreinek a Zala megyei Köveskálon.895 Ezt az adományt néhány nappal később
Győrben Zsigmond király is megerősítette.896 Ismeretlen időpontban további
birtokrészeket cserélt Káli Péter Simon püspökkel Zala megyében.897 Neve két évvel
később egy hatalmaskodás során bukkan fel újra, amikor idősebb Rozgonyi István
feleségének, Cecíliának a „vezetésével” augusztus végén rátámadtak a győri püspök
Zala megyei Zabar nevű mezővárosára.898 Péter a Rozgonyiak egyik fontos embere
lehetett, hiszen a felsorolásban a familiárisok között neve a második helyen szerepelt.
1434-ben egy levele maradt fent, amely a vértesi várak várnagyainak egyetlen ismert
ilyen típusú dokumentuma. A levelet ifjabb Rozgonyi István pozsonyi ispánnak
címezte, és a tatai vár építkezéséhez kérte a király által kiutalt pénzt. A levélből az is
kiderül, hogy – talán a husziták elleni hadjárathoz – egy hajítógépet, ballistát küldött
ifjabb Istvánnak Pozsonyba.899 1437-ben Péter várnagy elérkezettnek látta az időt arra,
hogy további birtokokat szerezzen: immár Komárom megyében próbálta biztosítani a
Tata szomszédságában levő Tagyoson, más néven Mesterin – többedmagával, ám
testvérei nélkül – megszerzett területét.900 1439-ben mind Zala megyei901, mind

„Stephani de Rozgon, comitis Themesiensis, domini nostri gratiosi” 1434. június 27. DF 250455.
Kiadva C.TÓTH 2013b, 120. (4. sz.)
895
„nobilis vir Petrus litteratus, filius Stephani de Kweskaal castellanus castri de Thata” 1430. június 4.
DF 200427.
896
„fidelis noster Petrus litteratus, filius Stephani de Kweskaal castellannus castri nostri de Thata” 1430.
június 9. DF 200427.
897
Erre egy az évtized végén keletkezett megerősítés utal: 1439. június 1. MON VESP III, 106–107.
(CLXXII. sz.)
898
„Petro literato de Kweskal castellano de Tata” 1432. szeptember 1. DL 61466., regesztája: ZALA II,
475. (227. sz.)
899
Aláírása „Petrus de Kaal de Thatha” 1434. június 27. DF 250455. kiadva C.TÓTH 2013b, 120. (4. sz.)
900
A birtok határait az 1437. június 19-én Tata mellett, Rozgonyi György által Komárom megye számára
tartott generális kongregáció alkalmával járták körül – többek között „egregii Petri filii Stephani de Kaal
894
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tagyosi902 birtokjogát megerősíttette Albert királlyal. 1440-ben még jelen volt
szomszédosként, amikor idősebb István fiát, ifjabb Jánost beiktatták Tata várába és
birtokaiba.903 Feltehetően az év elején ifjabb János szolgálatában maradhatott, hiszen a
nyáron urával együtt tiltották a Veszprém megyei Essegvár elfoglalásától.904 Ez az adat
mindenestre arra utal, hogy a szomszédos megyében élő Essegváriak még úgy
gondolták, hogy egykori urának fiát szolgálja. Azonban 1440 februárjában – a Szécsi
fivérek – Zala megyei alispánjaként is működött.905 Majd a következő évtized elején
ismét mint az egyik Zala megyei alispánról hallunk.906 Mivel ezekben az esetekben nem
tették ki neve mellé a litteratus jelzőt, felmerülhet, hogy már egy másik személlyel van
dolgunk. Ezt erősítheti, hogy az 1440-es években Tagyoson már nem mutatható ki egy
alkalommal sem Káli Péter.907 Amennyiben a két Péter azonos személy, akkor idősebb
Rozgonyi István életének végén szolgálata már megoszlott a Rozgonyi és a Szécsi
család tagjai között, míg 1450–1451-ben a Szécsiek familiárisaként908 működött Zala
megyében.

castellani castri de Thata” kérésére. Ez követően a birtokba iktatták őket: „egregio Petro de Kaali
castellano, altero Petro et Georgio necnon iterum Petro de predictis Thagias et Mesteri, Iohanni et
Georgio de Alchuth et Barnabe de Keomleo” 1437. július 2. DL 75644. (újkori átírásban)
901
Simon veszprémi püspök és a Káli testvérek cseréjét Albert király mellett IV. Jenő pápa is megerősíti
1439. június 1. MON VESP III, 106–107. (CLXXII. sz.), LUKCSICS II, 183. (648. sz.)
902
„fidelis nostri egregii Petrii filii condam [itt kimaradt István nevű apja neve] de Kevesskaal castellani
castri nostri Thata vocati” 1439. június 2. DL 75644. (újkori átírásban)
903
„Item primo ad castrum Tata […] commetanei: Petrus litteratus de Taggias, Stephanus abbas de Tata,
alter Petrus de eadem Taggias, Georgius de eadem et alter Georgius de Belyd” 1440. május 30. DL
13900.
904
„egregium Iohannem filium condam comitis Stephani de Rozgon ac Petrum litteratum de Keweskal”
1440. július 24. DL 102484. Engel Pál az adat alapján elképzelhetőnek tartotta, hogy Káli essegvári
várnagy lett volna ekkor. ENGEL 1996, 310.
905
„Nos Petrus de Keweskal et Gothardus de Uk vicecomites” 1440. február 26. DF 257331., ENGEL
1996, 238.
906
„Nos Petrus de Keweskal et Gothardus de Sitke vicecomites” 1450. március 6. ZALA II, 548. (276.
sz.), és „Gothardus de Uk et Petrus de Keveskal” 1451. augusztus 20. DL 14497. ENGEL 1996, 238.
alapján.
907
Nem szerepel a neve Tagyos birtokosai között, amikor 1448-ban a korábbi okleveleket újra
megerősíttették. 1448. szeptember 9. DL 75644., továbbá nem említették meg Tata szomszédosai között,
amikor a Tagyoson birtokosokat felsorolták ugyanebben az évben: 1448. október 7. DL 14197.
Feltehetően a három ével korábban szereplő „Mesthery” Péter sem azonos Kálival, hiszen Tagyoson az
1440-es évek elején összesen 3, a végén legalább egy Péter élt a korábbi adományosok közül. 1446.
június 28. DL 13731.
908
ENGEL 1996, 238.
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3.1.2. Megyeri Varjú Gergely gesztesi várnagy és győri alispán (1422?–
1439/40?)
Megyeri Varjú Gergely feltehetően a 14. században Győr megyében előforduló
megyeri Varjú család leszármazottja;909 1422 és 1439 között idősebb Rozgony István
győri alispánja volt.910 A győri ispáni és a gesztesi várnagyi tisztség a 15. század elején
gyakran összekapcsolódott, így feltételezhető, hogy ezeket párhuzamosan töltötte be,
ám Gergely gesztesi várnagyságára csupán egy adat utal 1432-ből.911 Az itteni
felsorolásban a tatai ispán után szerepel a neve, még a csókakői várnagyé előtt. Az
oklevél alapján a Káli Péternél ismertetett hatalmaskodásban saját familiárisaival is
részt vett, így nemcsak a Rozgonyiak embereit vezette. Hosszú szolgálata alatt a vitányi
uradalom egyik birtoka mellett, az Esztergom megyei Becséren szerzett birtokot,912
amelyet várnagysága után is megtartott, hiszen 1440 decemberében ifjabb János vitányi
beiktatása során az Esztergom megyében megjelent szomszédok között szerepelt.913 Ez
utóbbi forrás egyben arra is utal, hogy ifjabb János idején már nem töltött be említésre
méltó tisztséget. Később nem találkozunk a nevével.914

A teljesség igénye nélkül: 1355. szeptember 19. DL 41269., 1356. május 20. DF 207227., 1364.
november 5. DF 207289., 1368. május 26. DF 207345. E családnak birtokai voltak Győr megyében
Szentlőrincen és Megyeren CSÁNKI III, 578. Azonban a Győr megyei Megyeren főként a káptalannak
és a püspöknek volt birtokrésze CSÁNKI III, 552.
910
1422. június 17–1439. május 10. HORVÁTH 2005, 47–62.
911
„Gregorii dicti Varyw de Meger castellani de Gezthes ” 1432. szeptember 1. DL 61466., regesztája:
ZALA II, 475. (227. sz.)
912
A birtokszerzésre utaló első jelek Varjú Gergely nevében találhatók, ahol már Becsérinek nevezték:
„Nos Gregorius Variw de Becher (kihúzva, majd fölé írva Megyer)” 1438. augusztus 4. DF 207843. és
1439. május 10. DF 207857. Vö. HOVÁTH 2005, 61–62.
913
„item de comitatu Strigoniensi Sandrinus de Tharyan, Benedictus de eadem et Gregorius Wariw de
Becher”1440. december 28. DL 13604., valamint a következő év elején: és „item Sandrino de Tharyan,
Benedicto de eadem et Gregorio Waryw de Bencher(!)” 1441. január 24. DL 24732.
914
1460-ban a János-fiak által megjelölt királyi emberként Becséri János jár el (1460. január 6. DL
15400., DL 15401.), akinek a lánya Korlátkői Oszvald felsége lett NEUMANN 2007, 3. táblázat.
Becséri/Megyeri Varjú Gergely és Becséri János között nem ismert esetleges rokoni kapcsolat, csak azt
tudjuk, hogy János apját Péternek hívták: DRESKA III, 261. (754. sz.) Így lehet, hogy Varjú Gergely
utódok nélkül halt meg.
909
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3.2 Ifjabb János várnagyai
3.2.1. Bedegei Benedek csókakői várnagy (1442–1443), vitányi várnagy (1443–
1446)
Bedegei Benedekről az oklevélből csupán annyi derül ki, hogy Bedegei Balázs
fia volt, és két anyai fivére (Tamás és Albert)915 is jogot szerzett az adományaira. A
később bemutatandó adatokon kívül nem találtunk Benedek személyéhez köthető
eseményeket, 1447 után nyoma vész a forrásokból.916 Feltehetően a Veszprém megyei
Homok- vagy Egyházasbedegéről származott; apja a királyi emberként is feltűnő
Bedegei Balázzsal lehetett azonos.917 Benedek testvére Tamás ifjabb János familiárisai
között szerepelt egy hatalmaskodási ügyben,918 a Fejér megyei Apostol iktatása során
volt szomszéd,919 később pedig Veszprém megyei ügyek kapcsán fordul elő a neve.920
Albert nevű fivérüket csak a birtokokkal kapcsolatos oklevelekben említik. A
Bedegeiek Veszprém megyei nemesként akár még idősebb Rozgonyi Istvánnál921 is
szolgálatban állhattak, akár a jelentős Veszprém megyei birtokokkal rendelkező Újlaki
Miklósnál, akár Rozgonyi Simon veszprémi püspöknél.922
3.2.2. Gergelylaki Sandrin csókakői várnagy (1442–1443), vitányi várnagy
(1443–1446)
Gergelylaki Sandrin Sáros megyei kisnemesi család sarja, 923 1435-ben már
szentmártoni (pannonhalmi) várnagy volt.924 Az 1442-es adományoknál – annak

„Benedicto filio Blasii et per eum Thome et Alberto fratribus suis uterinis” 1442. augusztus 12. (DL
13685.)
916
„Benedictus […] de Bedeghe.” 1447. január 9. (DL 14042.) Egy tiltakozásban szerepel azok között,
akiknek a tevékenységét tiltják, továbbá az Esztergom megyei Csamaszombat szomszédosaként
(„Benedicto Bedegey de Saras”): 1447. május 15. (DL 98266.)
917
1392: SOPRON VM I, 508.; 1416: ZSO V, 552. Győr megyében, Écs környékén is élt egy Bedegei
család (például 1424: ZSO XI, 319.), de az itt előforduló keresztnevek nem egyeznek a keresett
személyekkel. 1432-ben Komárom megyében Bedegei Miklós fia Dezsőnek mondott János vállalt
szolgálatot Pápai György familiárisaként. (ALAPI 1917, 65–66.)
918
1447: „Thomas de Bedege”. (DL 88217.)
919
1448: „Thoma dicto Bedegey et Michaele iudice de eadem” (DL 14198.). Itt feltehetően a Benedektől
öröklött egyik birtok miatt vagy ifjabb János képviseletében jelenhetett meg.
920
Mivel Tamás nem édestestvére volt Benedeknek, rá vonatkozhatnak az 1450-es évek adatai. Ez
esetben (Basó) János fia György gyermeke, valamint Margit férje: 1456. január 8. (DL 44780., DL
44784.); 1456. augusztus 12. (DL 44801.); 1466. szeptember 25. (DL 45232.)
921
Rozgonyi István bakonyi ispán, essegvári várnagy és a veszprémi püspökség kormányzója volt 1416–
1425 között. Ebből az időszakból egy Bödögei Ferenc nevű szolgabírót ismerünk 1423-ból. (C. TÓTH
2010, 328–329, 333–334.)
922
Rozgonyi Simon veszprémi püspök (1428–1439). (C. TÓTH 2010, 335–337.)
923
Gergelylakiakra: KUBINYI 1993a, 269–270.
915
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ellenére, hogy több testvére is életben volt925 –csupán anyai féltestvérét, Buzlai Lászlót
sorolta fel a kedvezményezettek között.926 Sandrin rokonsága Sáros megyében
tevékenykedett, azonban a megyét elhagyó közeli és távolabbi rokonai idővel Újlaki
Miklós familiárisaként bukkantak fel.927
Nem vethetjük el annak a lehetőségét sem, hogy Sandrin Sáros megyei
kapcsolatai révén került az ott szintén birtokos Rozgonyiak közelébe, majd vállalt náluk
szolgálatot. Az 1440 tavaszán történt iktatásnál még nem, azonban az Ulászló által
elrendeltnél 1441 januárjában már Vitány birtokainak szomszédosaként szerepelt egy
bizonyos Tarjáni Sandrin és Benedek.928 Mivel még a 15. században is gyakran
birtokaik után nevezték meg a kisnemeseket, így – főként a megyében szokatlan
Sandrin névre alapozva929 – felvethető, hogy a két későbbi várnagy már ekkor
birtokában lett volna az Esztergom megyei Tarjánnak.930 Amennyiben így volt, akkor
Erzsébet 1442-ben csupán megerősítette a korábbi állapotokat: a két várnagy ifjabb
János és egy ismeretlen személy familiárisai lehettek már 1440-től. 1459-ben az említett
Saras és Tarján birtokok Újlaki Miklós tulajdonában voltak, ami alapján elképzelhető,
hogy Újlaki befolyása már 1440-ben megjelent a térségben.931 Ezt erősíti, hogy 1443

PRT III, 48. A Sáros megyei gyökerekkel rendelkező Dobói Miklós familiárisaként, aki id. Rozgonyi
Istvánnal is jó kapcsolatot ápolt.
925
KUBINYI 1993a, 270; ENGEL GENEALÓGIA, Miskolc nembeli 2. tábla: Buzlai. 1439-ben még
életben volt István, Bertalan és György nevű testvére (királyi emberek között „Georgio vel Stephano de
Gergellaka”: 1439. április 27. DL 64339.; valamint „Stephano el Bartholomeo de Gergellaka”: 1439.
július 30. DL 13411.). György és Bertalan akár fia is lehetne Sandrinnak („Georgius Litteratus filii
condam Sandrini”): 1447. január 9. (DL 14042.) Nehéz eldönteni, hogy Sandrin fia vagy testvére jelent
meg 1444-ben az országgyűlésen. (ENGEL 1996, 517.) Bertalannal ugyanígy nehéz helyzetben
vagyunk, hiszen hasonnevű fiát 1437-ben már említették („Bartholomeo filio Sandrini de Gergellaka”):
1437. március 30. (DL 75088.), azonban még testvére is élt ebben az időben, mert őt 1448-ban is említik
(„Bartholomeus filius condam Nicolai filii Sandrini de eodem Gergellaka”) 1448. április 17. (DL
64357.)
926
„Sandrino filio Nicolai ac per ipsum Ladislao fratri suo uterino” 1442. augusztus 12. (DL 13685.)
927
Féltestvére Buzlai László például Újlaki alvajdája 1441–1444 között. (ENGEL 1996, 15.) Újlakival
történő együttműködésére: KUBINYI 1993a, 270–272. Unokatestvére Buzlai Bertalan 1449-ben a
péterváradi apátság kormányzója lett kifejezetten Újlaki ajánlására. (KUBINYI 1993a, 269.)
928
„Item de comitatu Strigoniensi Sandrinus de Tharyan, Benedictus de eadem et Gregorius Wariw de
Becher” 1440. december 23. (DL 13604.), és „vicinis et commetaneis eiusdem et earundem universis
videlicet Gregorio Josa Stephano de Kysgalya, Benedicto, Petro et Demetrio de Baztheh, Bartholomeo
et Iohanne filii Thome de Chwth item Sandrino de Tharyan, Benedicto de eadem et Gregorio Waryw de
Bencher(!) inibi legittime convocatis”: 1441. január 24. (DL 24732.)
929
Engel Pál adattárában összesen 12 Sandrin szerepel 1301–1457 között. (ENGEL 1996.)
930
Tarján és Saras birtokában később is kimutatható Sandrin helyett Buzlai László és Bedegei Benedek
szomszédosként („Ladislao Buzlay et Benedicto Bedegey de Saras”): 1447. április 26. (DL 98266.)
Ugyanebben az évben tiltották Sandrin fia Literatus Györgyöt és Bedegei Benedeket, Tamást, valamint
Albertet, hogy Buzlaynak zálogosítsák el a saját részüket is: 1447. január 9. (DL 14042.)
931
„possessionem suam Saras vocatam in comitatu Strigoniensi habitam, ac totum et omne ius suum, si
quod haberet, in possessione Tharyan nuncupata in eadem comitatu Strigoniensi existenti” 1459.
augusztus 6. (DL 15390.)
924
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júliusának végén a fehérvári káptalan előtt Újlaki semmisnek nyilvánított minden olyan
szerződést, zálogosítást, amelyet korábban az ifjabb Jánossal kötött.932 Így nem kizárt,
hogy Gergelylaki Sandrin az ő érdekeit képviselte. Erre utalhat az is, hogy augusztus 8án újabb megegyezésre került sor. Az első bevallásból megtudjuk, hogy Bedegei
Benedek és Gergelylaki Sandrin hű szolgálataikért megkapták Vitány várát életük
tartamára, ezen felül a jó hivatalviselésükért százötven aranyforint értékű juttatást
nyertek el.933 Továbbá adományokban is részesültek, a Csókakő várához tartozó934 Fejér
megyei Csala és Dinnyésméd birtokokat, valamint Komárom megyében egy újtatai
malmot kaptak.935 A következő bevallásból kiderül, hogy Vitányt azért kellett a két
Jánosnak átadnia, mert különben Gergelylaki Sandrin és Bedegei Benedek várnagyok
nem adták volna át Csókakő várát.936
1446 végére Gergelylaki Sandrin elhunyt.937 Több jel utalt arra, hogy ifjabb
János ölte vagy ölette meg egykori familiárisát.938 A szokatlan tettnek nem ismerjük a
közvetlen kiváltó okát, sem a helyszínét, de a gyilkosságban minden bizonnyal
közrejátszott a korábbi évek során összegyűlt sérelmek megtorlásának szándéka is.
Sandrin fia György Buzlai Lászlóval együtt részesült a fejváltságban.
3.2.3. Kálnai Péter (1449–1450/53)
Kálnai Péter legkésőbb 1449 szeptemberétől ifjabb János meghatározó
familiárisa, aki a hatalmaskodásokban felsorolt emberek között mindig az első helyen
szerepel az oklevelekben.939 Ez nem lehetett véletlen, hiszen 1450-ben ifjabb János

1443. július 29. (DL 13729.)
1443. augusztus 8. (DL 13731.)
934
BOCSI 2007, 50–53.
935
1443. augusztus 8. (DL 13730.)
936
A bevallást a várnagyok is a fehérvári káptalan előtt tették: 1443. augusztus 8. (DL 13731.)
937
1446 nyara és 1446 vége között halt meg Gergelylaki Sandrin. 1447 elején már néhaiként említették,
és egykori várnagytársa, Bedegei Benedek, illetve fia, György is a közösen szerzett javakat megpróbálta
Buzlainak átjátszani („quod Benedictus Thomam et Albertus de Bedeghe necnon Georgius literatus filii
condam Sandrini quasdam possessiones dictorum dominorum suorum Tharyan, Saraas et Dad vocatas in
comitatibus Strigoniensi et Komaromiensi habitas”) 1447. január 9. (DL 14042.)
938
Arra, hogy ifjabb János lehetett a gyilkosa, az a később keletkezett oklevél utalt, amelyben ifjabb
János Tolna megyei birtokait fejváltságként Sandrin örököseinek, fiának, György deáknak, valamint
Buzlai Lászlónak adta: 1454. május 12. (DL 14831.)
939
Részt vett egy szeptember végi hatalmaskodásban: „Petri de Kalna” 1449. november 22. DL 14312.,
„Petro de Kalna in eadem Kalna” válasz: 1450. január 6. DL 14312., „Petrus de Kalna familiaris eisdem
Iohannis de dicta Rozgon” 1450. július 3. DL 59412., „Petrus de Kalna familiaris eiusdem Iohannis de
dicta Rozgon” 1450. november 2. DL 39294.
932
933

137

vitányi várnagyának nevezték.940 Nehezebb helyzetben vagyunk, ha arra a kérdésre
próbálunk választ kapni, hogy Kálnai honnan származott. Személye több szempontból
is kulcsfontosságú lehet(ne), hiszen ismerjük ebből az időszakból ifjabb János csókakői
várnagyát is, Kálnai Mátyást.941 Később is előfordul, hogy ifjabb János özvegyének
segítségére siet az ekkor Kálnóinak nevezett Mátyás. 942 Ráadásul ifjabb János második
feleségét, Borbálát – akit az 1450-es években vehetett feleségül,943 hiszen első nejéről,
Erzsébetről 1449-ből szól oklevél944 – szintén Kálnói előnévvel illették.945 Különös
jelentősége lenne, ha mindhárman egy családból származnának, ezért érdemes
részletesebben megvizsgálni az adatokat.
Az ország több megyéjében fordult elő Kálna, illetve Kálnó nevű birtok.
Csánki Dezső Fejér megyében is feltételezett egyet, azonban ezt más adatok nem
támasztják alá, ő is csupán Péter – megye kitétele nélküli idézési helyéből következtetett
a megye északnyugati területén egy hasonló nevű településre.946 Bars megyében élt
Nagykálnai családdal V. Kovács Sándor foglalkozott részletesebben, az általa
összeállított genealógiai táblázatban azonban Péter nevű személyt nem találunk, ahogy
Engel munkájában sem.947 A Pest megyei Kálnó948 valójában Káva település másik
neve volt a 15. század közepén, amit Zsigmond Palicsnaszentpéteri Gergely fiainak,
Miklósnak és Jánosnak adott.949 E családban sem szerepel Péter nevű, így nem köthető
hozzájuk. Nógrád megyében950 élő nemeseket többnyire Kálnóinak nevezték. Ők az
ismertebb Etrei Kálnói család, amely tagjai között sem Péter, sem Mátyás, sem Borbála
nevű személyt nem találunk Engel Pál genealógiai tábláján. 951 Gömör megyében952
meggyökeresedett

Kálnaiaknak

Sáros

megyében

is

voltak

birtokaik.

A

„Petrus de Kalna castellanus castri Wythan” 1450. július 6. DL 14386., „Petrus de Kalna castellanus
egregii Iohannis dicti filii condam Stephani de dicta Rozgon comitis Themesiensis per ipsum in castro
Wythan vocate constitutus” 1450. július 5. DL 88248.
941
Kisszőlős birtokon ifjabb Jánossal hatalmaskodók között: „Mathya de Kalna” 1451. szeptember 15.
DL 14500., csókakői várnagyként: „Mathie de Kalna” 1453. március 18. DL 14657.
942
„Mathias de Kalno” 1465. augusztus 27. DL 16252. és 16253. Azonos lehet a Bars megyei Lök
(Garamlök) birtoknál felsorolt személlyel: „Mathya de predicta Kalno” 1440. szeptember 8. DL 13560.
943
Legkorábban 1457-ben említették: 1457. március 12. DL 15152.
944
Erzsébet 1449-ben még élt 1449. április 4. DL 14245.
945
„prefato Iohanni de Rozgon et generose domine Barbare de Kalno consorti eiusdem” 1458. febreuár 6.
DL 48991., „generosa domina Barbara de Kalno relicta condam magnifici Iohannis filii condam
Stephani de dicta Rozgon, comitis Themesiensis” 1462. szeptember 13. DL 15767.
946
CSÁNKI III, 394.
947
V. Kovács 1970, 661–662., ENGEL GENEALÓGIA, Kálnai (Bars m.) tábla
948
CSÁNKI I, 30.
949
1435. december 25. DL 48885., regesztája BAKÁCS 1982, 413. (1546. sz.)
950
CSÁNKI I, 100.
951
ENGEL GENEALÓGIA, Kacsics nem 8. tábla: Etre (kálnói, kecsői)
952
CSÁNKI I, 137.
940
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legrészletesebben egy 1438-as oklevél sorolja fel az akkor élő tagokat – mintegy nyolc
kálnai előnevű személyt, – ám Péter szintén nem szerepelt ekkor köztük.953
Ha visszatérünk a forrásokhoz, akkor azt tapasztaljuk, hogy a korszakban két
területen olvashatunk Kálnai/Kálnói Péterről. Az egyik inkább az 1450-es évek körül
csoportosul, s úgy tűnik, Bars és Nyitra megyékben tevékenykedett, 954 míg a másik –
Kálnóinak mondott – Gömör megyében és környékén élt.955 Bár nem lehetetlen, hogy a
bemutatott adatok egy személyre vonatkoznak, mégis a kutatás jelenlegi szintjén
valószínűbbnek tűnik, hogy valójában két személyt takarnak. A mi esetünkben inkább a
Bars megyei vonatkozású Péter állhatott ifjabb János szolgálatban, annak ellenére, hogy
a jelenlegi ismereteink szerint a Bars megyei Nagykálnáról származó családban nem
lehet ilyen nevű embert találni.956 Itt kell megemlíteni azt a lehetőséget, hogy Péter és
rokona Mátyás a kevésbé kutatott Kiskálnai család tagjai lennének. Kiskálnai Mátyásra
vonatkozó adatok a korszakból maradtak fent957 – ám Péterre egyelőre nincs utalásunk.
Az biztos, hogy Péter neve mellett minden alkalommal „Kalna” szerepel így kevéssé
valószínű, hogy a Kálnói család tagja lenne. Feltehetően ő az a személy, aki a Győr
megyei mérgesi Poki családba beházasodott. A korszakban ugyanis Győr megyében
szerepel egy Kálnay/Kálnai, máskor Porkolábnak nevezett Péter, akinek a felesége

1438. február 4. DF 269726. A korábbi évtizedekben sem említettek itt más ágat a családból: 1422.
január 17. ZSO IX, 42. (56. sz.), 1423. szeptember 6. ZSO X, 438. (1100. sz.). Nincsen adat Engelnél
sem ENGEL GENEALÓGIA, Kálnói rokonság 1. tábla: Kálnói (Kánói, Gömör m.)
954
Megjelent Temetvény várának Nyitra megyei birtokainak iktatásakor mint szomszéd: „Petro de Kalna
et Nicolao Kalnay” 1454. január körül, DL 14726.
955
Élt egy Kálnói Péter Gömör megyében is, említései: királyi emberként „Petrus de Kalno” 1453.
december 8. DL 14759.; Gömör megyei Csetneki András ügyvédvallásában is szerepelt: „Petrum de
Kalno” 1456. július 6. DL 15086., Gömör megyei Zubogy szomszédosa: „Petro de Kalno” 1467.
augusztus 17. DL 81648., átírva itt „Kalna” ZICHY X, 435. (297. sz.), Kalnói Péter Nógrád megyei
Szondai várnagya 1473-ban „Petrus de Kalno eotunc castellanus castri Zonda” 1475. május 26. DL
65950., Zemplén megyei atyafiságban: „Petrus de Kalno” 1473. július 11. DL 17468., Kálnói Péter mint
Pálóci Imre zempléni alispánja (1474–1475): „Petrus de Kalno vicecomes magnifici Emerici de Palocz”
1475. június 29. körül DF 266304. és 1475. július 27. DF 266302., továbbá „Petrus de Kalno” 1474.
május 31. DL 85964. 1474. augusztus 25. DF 271433., 1474. október 6. DF 264496. 1475. március 2.
DL 85054.
956
V. KOVÁCS 1970, 661–662.
957
Kormányzói ember: „Mathias de Kyskalna” 1447. szeptember 8. DL 72662., a felesége Dorottya:
„Dorothea consors Mathie de Kyskalna” 1447. október 16. DL 72663.
953
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(Poki) Veronika.958 1461-ből két fiát és három lányát ismerjük,959 akik közül Mihály
1469-ben már önállóan intézkedett.960
A felsorolt adatok fényében, ha elfogadjuk, hogy a Kálnai nevűek nem azonos
személyek a Kálnói elnevezésűekkel, akkor kijelenthetjük, hogy a két várnagy: Péter és
Mátyás nem állt rokonságban ifjabb János második feleségével. E feleségnek azonban
lehetett Mátyás nevű fivére, aki özvegységében segítette.
A szórványos adatok alapján a legvalószínűbb, hogy a Bars megyei
Kiskálnáról származó Péter – és testvére Mátyás – állt ifjabb János szolgálatában, aki a
Poki családba történő beházasodásával a tehetősebb, előkelőbb megyei nemesek közé
emelkedett.
3.3 A János-fiak várnagyai
3.3.1. Kázméri Masa Mihály tatai várnagy (1446?–1447)
Az egyik legjobban adatolt, így legplasztikusabban megrajzolható életpályájú
várnagy-familiáris Kázméri Masa Mihály. Személye nem véletlenül már a korábbi
kutatás figyelmét is felkeltette.961 Kázméri János fiaként nagy valószínűséggel a
Zemplén megyei – a Rozgonyiak birtokában levő Csicsva vára környékén található –
Kázmér birtokról származott.962 Első ismert adatunk 1447 tavaszáról származik róla,
amelyből kiderül, hogy Masa Mihály és egy pozsonyi polgár között elszámolási vita
keletkezett,963 ezért a várnagy lefoglalta Mihály pozsonyi szabó javait. Emiatt Pozsony
városa ügyvédet küldött Tatára, hogy képviselje polgártársuk ügyét. E témában kelt
levelében Rozgonyi Rénold arról biztosította a pozsonyiakat, hogy meghagyta Tata
mezőváros bírájának, valamint esküdtjeinek, hogy Masa várnagy és Mihály pozsonyi
szabó ügyében a pozsonyiak ügyvédje jelenlétében ítélkezzenek, együtt vizsgálva meg

„et nobilis domina Veronica filia eisdem Petri uxor videlicet alterius Petri Kalnay dicti de Merges”
1457. február 25. DF 263586. további adatok: „Petrus Porkolab dictus de Kalna” 1456. december 18.
DF 263648., „Petrus Porkolab de Kalna” 1461. november 11. SOPRON VM II, 415. (253. sz.), „Petrum
Porkolab dictum de Kalna” 1463. január 30. DL 789. (32. p., másolat).
959
SOPRON VM II, 415. (253. sz.)
960
„necnon Michael filius alterius Petri de Kalna” 1469. k. SOPRON VM II. 459. (285. sz.) és 1469.
április 8. DL 16830.
961
HORVÁTH 2009, 81–82.
962
„Michaele filio Iohannis dicti Masa de Kazmer” kázméri birtokrészét zálogosítja el. 1452. március 9.
DL 14532. A család más tagjai is állhattak Rozgonyiak szolgálatában, hiszen az általuk megnevezett
királyi emberek között volt Kázméri Bertalan Telkibánya birtok iktatásánál. 1447. április 18. DL 14063.
Kázmér birtokra: CSÁNKI I, 352., 379.
963
„ipsum Masa castellanum nostrum” 1447. március 9. DL 44454.
958
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Mihály szabó esetleges bűnösségét,964 továbbá ha Mihály szabó nem akarja az effajta
bírói vizsgálattal fárasztani magát, akkor küldjenek embereket Mihály szabóval együtt
magához Rozgonyihoz, és ő majd személyesen fog ítélkezni.965 Itt arról lehetett szó,
hogy Mihály szabó joggal tarthatott attól, hogy a tatai ítéletben a földesúr képviselője,
vagyis a perben érintett Masa várnagy a saját érdekét érvényesíthette volna. Ugyanerre
utalhat, hogy a levél végén Rénold arra tett ígéretet: akkor is igazságot szolgáltat, ha
Masa várnagy bizonyulna bűnösnek.966 Az ügy további menetéről nem tudunk semmit,
de elképzelhető, hogy akár emiatt helyezték el Kázmérit, aki a következő évben már
csicsvai várnagyként adott ki oklevelet.967
A várnagy részt vett a Rozgonyiak oldalán Hunyadi János Giskra-ellenes
hadjáratában, ahol 1451 őszén Szentkirály ostroma során a csehek fogságába esett.968
1454-ben Osvát szolgálatában állt, aki a székely ispáni cím mellett a Felső Részek
kapitánya is volt. Egy komoly vád szerint 1453 pünkösdjén Osvát és a varannói
plébános Masa Mihály érdekében és közreműködésével oklevelet hamisított. A hamis
oklevélben az áldozat négyszáz forint kifizetését vállalta volna Masa Mihály javára, de
mivel nem tette, a cseh Rezko végigpusztította annak Sáros megyei birtokait. 969 A
szepesi káptalan vizsgálata csak a csehek pusztítását rögzítette.970 Az esetből arra is
következtethetünk, hogy Mihály a Rozgonyiak Magyarország északnyugati birtokain
működött. Négy évvel később – és nagy valószínűséggel már az azt megelőző
időszakban is – székely alispánként intézkedett, a néhány hónappal korábban a Szilágyi

„Nosque commiseramus iudici et iuratis civibus opidi nostri Thath<a>, ut causa inter prefatum Masa et
Michaelem sartorem presente prelibato Bartholomeo litterato procuratore vestro adiudicare velint,
quidquid iudex et iurati cives unacum annotato Bartholomeo litterato prescriptum Michaelem sartorem
culpabilem fore reperissent.” DL 44454.
965
„Ideo si de huiusmodi iudicio idem Michael contentare non volt, extunc mittatis vobis vestrum
notabilem hominem erga nos unacum eodem Michaelo, ut nos eandem causam admodum personaliter
adiudicare volumus...” DL 44454.
966
„Et scitatis a certo, quod si ipsum Masa castellanum nostrum culpabilem fore reperire poterimus, tunc
omni modum satisfactionem ex parte impendemus.” DL 44454.
967
„Michael Masa de Kazmer et Ladislaus de Rakocz castelani castri Chychwa” 1448. május 2. DF
213191. (BÁRTFA, 85. [503. sz.]) (Az online DL-DF adatbázisban a fényképfelvétel egy számmal
előrébb van csúszva, tehát a dolgozat elkészítéskor tévesen a 213190. szám alatt volt letölthető.)
968
„sub fortalicio Zenthkyral capti” 1454. március 31. DL 74699. A fogságból történő kiváltásáért
zálogosította el birtokrészét1452. március 9-én, DL 14532.; a Rozgonyiak is jelen voltak a hadjáratban
pl. id. Rozgonyi János: ENGEL 1996, 513., 522.
969
„magnificus Osvaldus de Rozgon comes Siculorum et Michael Maza de Kazmir et honorabilis
dominus plebanus eclesie parochialis de Warano […] quoddam sigillum ad modum et similitudinem
sigilli ipsius Nicolai Tharczay sculpire ac quandam litteram unam fasionalem et obligatoriam nomine
ipsius Nicolai Tharczay pro parte dicti Michaelis Masa […] emanari et cum dicto sigillo in secreto ad
plenitudinem sigilli ipsius Nicolai Tharczay sculpti consignari fecissent.” 1454. március 31. DL 74699.
970
1454. június 24. DL 74699.
964
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Mihály szövetségeseitől ostromlott Brassó városából.971 Egy ével később, 1459 őszén
már ismét idősebb János bízta meg feladattal Masa Mihályt: jó sörért küldte hű
familiárisát Bártfára.972 Ezt követően kevesebb adattal rendelkezünk, majd egy évtized
után zempléni alispánként szolgálta a Rozgonyiakat 1466 és 1467 között973. Ez azért is
valószínű, mert 1468-ban Rénold familiárisai között találjuk.974 Masa Mihály befolyását
talán jelzi, hogy a felsorolásban a negyedik helyen szerepel, megelőzve többek között a
csicsvai várnagyot is. További adattal nem rendelkezünk róla, nyilván elhalálozott.975
3.3.2. Berceli Péter tatai várnagy (1448)
Az országban több Bercel is található, azonban további adatok hiányában
nehéz eldönteni, hogy Péter honnét származott,976 bár Nógrád megyében élt ekkor egy
Berceli Péter.977 Sajnos egyelőre a Rozgonyiaknál történő további szolgálatra sem
ismerünk több adatot. Egyedül az biztos, hogy 1448 elején tatai várnagy volt, hiszen
amikor Losonci Anna birtokrészeibe beiktatták a János-fiakat, akkor mind Tata, mind
Vitány esetében jelen volt a beiktatásnál szomszédosok között.978
3.3.3. (Fel)Csúti Demeter provisor (1449?)
A Fejér megyei Felcsút birtokon élő család tagja volt, Péter fiaként,
testvéreivel együtt említették 1434-ben.979 A Rozgonyiak szolgálatában több csúti

„Nos Michael Masa de Kasimir vicecomes Siculorum, necnon castellanus castrorum Terch, Heltivin et
similiter Kyralku” 1458. január 16. DF 246991. kiadva: UGDS VI, 1–2. Rozgonyi Osvát Brassóban
kiadott levele 1457. december 9. DF 246467.
972
„familiarem nostrum nobilem Michaelem Maza de Kazmer” 1459. október 24. DF 213845., regesztája:
BÁRTFA 180. (1148. sz.)
973
„Michael Masa de Kazmyr” 1466. július 8. DL 16368., 1466. december 9. DL 85005., 1467. január 27.
DL 85008.
974
Hiszen Rénold szolgálatában volt: „magnificus Renoldus de Rozgon ex consensu et voluntate
egregiorum Symonis et Nicolai de Zewch, Ladislai de Rakocz, Michaelis Masa de Kazmer” 1468.
június 3. DL 16669.
975
Két évvel később királyi emberek között már Kázméri Masa Balázst nevezték meg. 1470. március 9.
DL 16976.
976
Pl. Szabolcs megyei Berceli család tagjai között 1441-ben nem soroltak fel Péter nevűt. 1441. június
18. DL 105411.
977
„Iohannis, Andree et Petri filiorum Stephani de Berczel”1464. november 15. DF 282657.
978
„ad faciem castri Thatha […] presentibusque Petro de Berczel, Demetrio litterato de Kowachy […] ad
faciem castri Wythan [...] Gregorio Josa de Banhyda, Petro de Berczel alias castellano de Thatha” 1448.
április 27. DL 14157.
979
„Bartholomeus filiius Petri de Felchuth, similiter pro se onera vero Stephani, Demetrii, Benedicti et
Gregorii filiorum suorum” 1434. május 1. DL 106391.
971
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nemes is kimutatható. Demeterről egyelőre több információnk nincsen, egyetlen
említése egy hibásan 1633-ban átírt oklevélből származik.980
3.3.4. Apostoli Kerekes Pál tatai várnagy (1453)
Kerekes Pál nehezen azonosítható nemesi család sarja. Talán az ő feleségét
próbálták beiktatni a Pozsony megyei „Merthfalwa” birtokba 1439-ben.981 Később is
előfordul Pozsony megyében egy hasonló nevű személy,982 azonban a tatai várnagy nem
használt semmilyen előnevet, birtokszerzéseinél nem említették gyermekeit vagy
feleségét, így nem biztos, hogy ugyanarról a személyről lehet szó.
Kerekes Pál a Rozgonyiak szolgálatában elsőként 1447-ben tűnt fel, és már
ekkor a tatai uradalomban teljesített valamiféle gazdasági szolgálatot. 1447
szeptemberében értesítette Rozgonyi Rénold Pozsony város tanácsát, hogy Varannai
András pozsonyi polgár 32 aranyforintban maradt adósa Kerekes Pálnak, Rénold úr
familiárisának. Mivel nem tudta adósságát egyenlíteni, ezért annak felét Rozgonyi
meghitelezte neki szeptember 10-ig. András azonban nem jelent meg és nem
egyenlítette ki tartozását sem, ezért Rozgonyi Rénold arra kérte Pozsony város tanácsát,
hogy vegyék rá adósságának megfizetésére.983 Az üggyel kapcsolatban keletkezett egy
Tata város által kiadott levél is, amelynek relátora Kerekes Pál volt.984 Az adósság
rendezésére végül októberben került sor, amikor több pozsonyi polgár lefogása és
árujának lefoglalása után megfizették Kerekes Pálnak és társának a 32 forintot.985

„egregius Demetrius de Chuth alias provisor castri Tata” 1449. december 23. DL 75644. A másolatban
fennmaradt oklevélben 1439. december 22. szerepel, ami hibás, hiszen tartalmazza egy olyan oklevél
átírását, amelynek dátuma 1448. szeptember 9. Ez utóbbi azonban helyes keltezés, hiszen a végén
felsorolja a fehérvári káptalan tagjait, köztük a prépostot, györgyi Bodó Miklóst is, aki 1444–1474
között töltötte be a tisztséget (ENGEL 1996, 83.). Így az oklevél legkorábbi keltezése 1449. december
23. lehet. (1459-ben a keltezés december 25-re esne, azt azonban kizárhatjuk, hogy karácsony napját
Tamás apostol ünnepéhez viszonyították volna.) Elképzelhető azonban az is, hogy a másoló a századot
tévesztette el, s így a helyes dátum valójában 1539 lenne.
981
„Pauli Kerekes de Dobragaz” 1439. február 6. DL 13303. A század végén is élt hasonló előnevű
egyházfi Pozsonyban: „Simon Kerekes de Doborgaz 1498. ORTVAY 1894, 275., 1508. ORTVAY
1894, 282.
982
Királyi emberek között felsorolva: „Paulus de Kerekes” 1447. szeptember 16. DL 14034. Alább pár
sorral láthatjuk, hogy ezzel egyidőben Kerekes Pál Tatán dolgozott.
983
„ipse nobili Paulo Kerekes, nostris familiari”1447. szeptember 17. DL 44483.
984
„r[elatio] Paulo (!) Kere[ke]ss” az oklevélben is hibásan szerepel a neve, a második ke-t a szó fölé
írták: „quomodo obligaretur idem familiari Reynoldi videlicet Paulo Kere\ke/ss” [1447.] október 12. DF
243176.
985
„Circumspecti viri, amici et vicini nostri karissimi! Vestris amiciciis innotescimus, quomodo vestrum
concivem arestaverant hic in nostra civitate [fölé írva: in villa Belide] videlicet Lupum institorem
propter Andream Baccis eciam concivem vestrum, per et arestarant eum Paulus(!) Kerekess propter
trigintaduo florenos auri et Nicolaus(!) Sas propter duodecim florenos auri, id, quod obligatur eis idem
Andreas Baccis et eundem Lupum institorem vestrum concivem, donec non miserunt Paulus Kerekess et
980
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Kerekes a következő évben is Rozgonyi Rénold nevében járt el Komárom megye
hatósága előtt.986 Vagy megosztotta szolgálatait a János-fiak között, vagy urai döntöttek
úgy, hogy Tatán folytassa tevékenységét, mindenestre amikor újra látóterünkbe kerül,
már idősebb Rozgonyi János tatai várnagya.
Ekkor, 1453-ban V. László hűséges szolgálataiért a Veszprém megyei Teleki
és a Fejér megyei Apostol birtokokban levő birtokrészeket adományozott számára.987
Az adománylevélen Cillei Ulrik neve is feltűnik, így a birtokokat a Rozgonyiak
figyelmességének köszönhette.988 A birtokba iktatás ellentmondás nélkül, rendben
zajlott.989 Ezt követően adatok híján további sorsa ismeretlen, csak az biztos, hogy
1460-ban még az élők sorában volt, és Apostolban levő birtokrészét sem veszítette el.990
3.4. Idősebb Rozgonyi János özvegye és fia István valamint Rozgonyi Osvát fia
Osvát várnagyai
3.4.1. Kereki/Apostoli Acél András tatai (1454?), csókakői (1475–1478),
vitányi várnagy (1478)
Egy kétes hitelű oklevélben Acél András 1454-ben Rozgonyi János
tárnokmester tatai várnagyaként szerepel, azonban Rozgonyi ekkor erdélyi vajda
volt.991. Az oklevélben szereplő tatai helyszínek és személyek más egykorú forrásban is
megjelentek.992 A levélben Acél András neve előtt szerepel Farnosi Vid fia László993
neve is, de a várnagy megjelölés csak Andrásnál található994 – bár lehet, hogy ez csak a

Nicolaus Sas, donec eis non persolvit suprascriptores florinos puri auri. Et nos illa fatemur et
innotescimus, quod ipse Lupus institor vester concivis persolvit eis, et deposuit coram nobis. Datum in
Othatha feria sexta ante festum Simonis et Iude apostolorum anno Domini etc. XL septimo” 1447.
október 27. DF 242151., a további részletekre SCHMIDTMAYER 2011, 204–205.
986
„nobilis Paulus Kerekes familiaris magnifici domini Renoldi de Rozgon” 1448. március 12. DL 14151.
987
„fidelis nostri Pauli Kerekes castellani de Tata” 1453. február 2. DL 14617.
988
„commissio domini regis, Ulrico comite Cilie referente, Nicolaus vicecancellarius” 1453. február 2.
DL 14617. A Rozgonyiak ugyanezen a napon kaptak adományokat V. Lászlótól.
989
„annotatum Paulum Kerekes castellanum de Tatha” 1453. március 8. DL 14621.
990
Csókakő várának iktatásakor szomszédosként jelen volt „Paulo Kerekes de Apasthal” 1460. január 6.
DL 15400., 15401.
991
A tárnokmesterséget Perényi János viselte 1445–1458 között. ENGEL 1996, 40.
992
SCHMIDTMAYER 2011, 201.
993
A családra eddig lásd ENGEL GENEALÓGIA, (Vidfi [farnosi, mohorai, nagycsalomjai] család
táblája). A genealógiai ábra alapján két Farnosi László élt a 15. században. Az idősebbik Zsigmond és
Erzsébet uralkodása alatt tett szolgálataiért testvérével, Sebestyénnel megkapta a Pilis megyei Bia birtok
egy részét. 1455. március 11. DL 14930. A század végén vagy ő vagy testvérének László nevű fia beregi
ispán és munkácsi várnagy volt 1476–1482 között: NEUMANN 2006, 18., 99–101., PERÉNYI, 289.
(602. sz.), majd gyulai várnagy 1486-ban: GYULA, 26. 844. sz.)
994
„nobilium Ladislai fili[i] Viti de Farnos et Andree Achel castellani castri nostri Thata aliorumque
parciorum familiarum nostrorum” 1454. június 8. DF 281353.
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levél megfogalmazójának pontatlanságából fakad. Farnosi testvére Sebestyén több
alkalommal kimutatható a Rozgonyiak szolgálatában.995 Egyelőre Acél Andrásról
jószerével csak 1475-től rendelkezünk információval. Többnyire Csókakő várnagyaként
működött az uradalom szervezetén belül, azonban egy rövid időre Vitány várának élére
is kinevezték.
Acél Andrást egyszer kereki előnévvel illették,996 így talán a Zaránd megyei
Erdőskereki család tagja lehetett, ahogy az is valószínű, hogy a későbbi pozsonyi
várnagy, kereki Acél Istvánnal997 is rokonságban állt. Birtokos volt a Fejér megyei
Apostolon,998 de arról nincs információnk, hogy az ő része Kerekes Pál birtokrészével
azonos lenne-e, és arról sem, hogy öröklés útján vagy szolgálatai fejében jutott hozzá.
Acél András a Rozgonyiak szolgálatában legtovább csókakői várnagyként
tevékenykedett. A fennmaradt adatok alapján 1475-től 1478-ig töltötte be ezt a
tisztséget, több alkalommal Csépi Benedekkel közösen.999 E mellett más pozíciója is
lehetett a család szolgálatában, hiszen 1478-ból ismerjük Csókakőn működő
alvárnagyát, Ravasz Orbánt is. Valószínűleg párhuzamosan Vitány várnagyságát is
ellátta ebben az évben. Ennek során várnagytársával, Csépi Benedekkel az Esztergom
megyei Tarján határában 200 hold földet szántattak el a básztélyi birtokosoktól. Az
esetet először augusztusban tárgyalták, így akkor bizonyára betöltötte e tisztséget.1000
Az eset vizsgálatáról fennmaradt egy oklevél, amelyben összeírták a vitányi uradalom
határos birtokainak jobbágyait, és ebben megemlítették a két várnagyot. Igaz, előtte
kihúztak két nevet, azt viszont így nehéz eldönteni, hogy levél megfogalmazói az
összeírás idején működő várnagyokat szerették volna rögzíteni, vagy – amennyiben a
feltételezésünk igaz – a hatalmaskodás idején működő személyekre javították.1001
Fornasi „Wydfy” Sebestyén Rozgonyiak familiárisa 1456. április 22. DL 15055., DL 15057., királyi
emberként megnevezve 1462. január 3. DL 14117., 15687.
996
„nobiles Andree Aczel de Kereky alias de Aposthal”1483. március 3. DL 18771.
997
„Egregius Stephanus Aczel de Kereky cubicularius regis” 1504. augusztus 12. DL 21328., „Stephani
Aczel de Kereky cubicularii nostri” 1510. augusztus 17. PODMANICZKY I, 604. (307. sz.), „egregius
Stephanus Aczel de Erdewskereky vicecomes Posoniensi” 1525. január 16. DL 71183. További adatok
ORTVAY 1894, 183., 193–194.
998
1481. december 28. DL 18588.
999
1475 júniusára vonatkozó hatalmaskodásban vett részt: „Andree Aczel de Chokakew et Iohannes
Feyer (de) Vythan castrorum vocatorum castellanorum” 1475. december 17. DL 17746. és DL 45633.
kiadva DRESKA III, 181–183. (692. sz.) és 384–385. (20. sz.), további adatok BOCSI 2005, 116.
alapján: „Andree Aczel de Kereky alias de Apostal et Benedicti de Chep castellanorum castri
Chokakew” 1476. július 9. DL 17826., „Andree Achel [de Apostal] et Urbani Rawaz vicecastellani
castri Chokakew” 1478. december 10. DL 106644.
1000
„Andrea Aczel et Benedicti de Chep castellanorum ipsorum in castro Wyttan” 1478 szept. 14. DL
18094.
1001
„Andreas Achel Benedictus Chepi castellani castriide Wytan” évszám nélkül (1478k.) DL 104674.
995
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Néhány évvel később megromlott Acél András kapcsolata a Rozgonyiakkal,
tehát vélhetően már nem állt familiárisi szolgálatban akkor, amikor volt várnagytársa
vezetésével a csókakői uradalom jobbágyai Acél András Apostol nevű birtokán
hatalmaskodásokat követtek el.1002 A vizsgálatok mindent a panasznak megfelelően
találtak, Acél András neve viszont a későbbiekben nem kerül elő forrásainkban.1003
3.4.2. Csépi Benedek csókakői (1475–1482), vitányi várnagy (1478)
Csépi Benedek ismert Komárom megyei köznemesi család sarja, akiknek
Csépen és a vitányi uradalommal határos – részben annak részét alkotó – Bánhidán,
valamint Gallán is volt birtokrészük. A család több tagja állt a Rozgonyiak
szolgálatában.1004 Benedek első említése 1447-ből való.1005 1455-ben királyi emberek
között szerepelt a neve,1006 majd 1462-ben mint Bánhida szomszédosa jelent meg.1007
Feltehetően több rokonát követve már ekkor a Rozgonyiak szolgálatában állhatott. Első
hivatali említésére 1475-ben került sor, amikor csókakői várnagyként tevékenykedett.
Ezt követően több éven keresztül vezette a várat, először Acél Andrással, majd Fejér
János testvérével Osvalddal. 1478 őszéről maradt fenn az a már bemutatott adat, amely
vitányi várnagyságára utal. 1480–1482 között még Csókakő várnagya, amikor korábbi
várnagytársa birtokára is rátámadt, azonban 1484-ben már nem említették a csókakői
várnagyok között.1008 Nem tudjuk, hogy a Rozgonyiak familiárisa maradt-e vagy miért

„exponitur nobis in persona Andree Aczel de Apostal, quomodo circa festum Nativitatis Beati
Iohannis Bapthiste in anno proxime transacto preteritum generosa domina Dorothea relicta condam
magnificii Iohannis de Rozgon ex consensu et voluntate instigacione Benedicti de Chep ac Osvaldi
necnon Iohannis Feyer castellanorum Chokakew et Wythan” 1481. december 28. DL 18588. és DL
18589.
1003
Egy 1483-ban történt említése egy 1476-os üggyel összefüggésben keletkezett, bár ekkor még az élők
sorában lehetett. 1483. március 3. DL 18771.
1004
A családra eddig összegyűjtött adatok: SCHMIDTMAYER 2008, 95–97. Némi nehézséget jelent,
hogy Csépen éltek más nemesek is, akik nem illeszthetők be a Bánhidán is birtokló család tagjai közé,
pl.: „Andreas de Chep et Benedictus de eadem nostri personaliter” 1448. június 11. DF 255805.
DRESKA III, 32–33. (580. sz.)
1005
„Gregorius filius Josa de Galia modisimili personaliter onera etiam Balthasar et Ladislai filiorum
suorum, necnon Michaelis, Bartholomei et Benedicti filiorum condam Stephani fratris sui scilicet
carnalis” 1447. március 26. DL 98266.
1006
„Ladislaus aut Benedictus de Chep” 1455. április 17. DL 44764. DRESKA III, 65–66. (604. sz.)
1007
„Vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis, presentibus Balthasar de
Galya Benedicto de eadem” 1462. január 15. DL 15677.
1008
Fennmaradt egy említése 1483-ból, de az oklevél egy 1476-os esetet írt át: „nobiles Andree Aczel de
Kereky alias de Aposthal et Benedicti de Chepeei(!) castellanorum castri de [e szó áthúzva] Chokakew”
1483. március 3. DL 18771.
1002

146

helyezték el, de az biztos, hogy unokatestvére, Boldizsár 1492 után is a Rozgonyiak
szolgálatában volt, míg Benedek 1500-ban már nem élt.1009
3.4.3. Fejér János vitányi (1475–1478?, és 1480?–1482), csókakői várnagy
(1482–1484)
A Rozgonyi család szolgálatában több Fejér vezetéknevű személy is feltűnik a
15. század végén: János, testvére Osvát csókakői várnagy, valamint János László nevű
fia is. A nevük alapján mégis nagyon nehéz eldönteni, hogy az ország melyik területéről
érkeztek.1010 Elképzelhető, hogy rokonságban álltak valamelyik Fejér megyében is
birtokos Fejér előnevű családdal.1011 Nagy valószínűséggel Fejér Jánosra vonatkozik
azon adat, amelyben Dinnyei Vas Jánossal együtt mint Rozgonyi Rénold és idősebb
János familiárisaként említik 1469-ben,1012 bár az ugyanabban az ügyben keletkezett
másik oklevél alapján inkább Vas János familiárisának mondták.1013 Hat évvel később
már vitányi várnagyként olvashatunk róla.1014 Ekkor többek között bizonyos Komárom
megyei Vas birtokhoz tartozó szántókat felszántattak és Banához csatoltak, valamint
vámot szedtek a panaszosok birtokán. János feltehetően 1478 tavaszáig viselte a vitányi
várnagyi címet, amikor nem tudni miért, a tisztséget Acél Andrásnak, valamint Csépi
Benedeknek adták. Erre utalhat, hogy az Acél Andrásnál bemutatott tarjáni
hatalmaskodással kapcsolatban keletkezett – igaz, évszám nélküli – jobbágynévsor
végén szerepel várnagy társával, Bü(k)ly Balázzsal, de neveik kihúzva, és helyükre az
új várnagyok nevét rögzítették.1015 Persze nem zárhatjuk ki, hogy először a jegyzék
elkészültének az állapotát rögzítették, majd ezután javították ki az események idején

„Gregorii filii condam Benedicti filii Stephani” 1500. március 25. DL 98266. Boldizsárra:
SCHMIDTMAYER 2008, 97.
1010
Pl. egy Fejér Osvaldra vonatkozó adatok: „Oswaldus Feyer” jelen volt az 1444. április 18-i
törvénykezésen DRH 1301–1457, 337., de 1457. augusztus 8. előtt utód nélkül halt meg. DL 75893. Élt
egy Fejér János Zemplén megyében, akitől ura, Twssa-i Szilveszter nyulat vett el. 1463. december 6. DL
84972.
1011
CSÁNKI III, 369. Sajnos János vagy Osvát nevű nem szerepel az alábbi oklevelekben sem:
„Clementi filio Nicolai Feyer de dicta Zenthlazlo et per eum Gregorio fratri suo” 1462. február 15. DL
24963. Szentgyörgyi Vincék familiárisai között „Feyer” György: 1465. február 23. DL 16168.
1012
„Quomodo magnifici Iohannes et Raynoldus de Rozgon de […] consilio Iohannis Was de Dynnye et
alterius Iohannis Feyer familiaris ipsorum” 1469. augusztus10. DL 16885.
1013
„quo temporibus proxime preteritis Iohannes Vas de Dynnye et alterius Iohannes Feyer familiaris
ipsius Iohannis Was”1469. augusztus10. DL 16886.
1014
1475 júniusára vonatkozó hatalmaskodásban vett részt: „Andree Aczel de Chokakew et Iohannes
Feyer (de) Vythan castrorum vocatorum castellanorum” 1475. december 17. DL 17746. és DL 45633.
kiadva: DRESKA III, 181–183. (692. sz.) és 384–385. (20. sz.)
1015
A kihúzott helyen az alábbi személyeket írták először: „Iohannes Feyer castellanus de Vythan,
Blasius Bwly castellanus de eadem, Lucas servus earum, Nicolaus Parvus, Damianus Magnus” (1478.
k.) DL 104674.
1009
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tisztséget betöltők nevére a listát. Ez esetben Fejér János 1479-től már újra vitányi
várnagy lehetett. Mindenesetre amikor 1481-ben Acél András Apostol nevű birtokán
hatalmaskodott, ismét vitányi várnagyként említették.1016 A vizsgálat átnyúlt a
következő évre, és az ekkor keletkezett dokumentumokból kiderül, hogy Fejér ekkor
egyedül volt vitányi ispán, míg Csépi Benedek szintén egyedül töltötte be a csókakői
tisztségét.1017 Fejér utolsó ismert említése 1484-ből származik, amikor csókakői
várnagyként embereivel a csatkai pálosokon hatalmaskodott.1018
3.4.5. Bü(k)li Balázs vitányi várnagy (1478 körül)
Neve a várnagyok között csak egy alkalommal fordul elő Fejér János mellett a
már említett jobbágynévsorban, ahol a neve „Bwly” alakban szerepelt. Feltehetően ő az,
akit Péter nevű testvérével a Rozgonyiak familiárisaként neveztek meg 1475-ben.1019
Ekkor a banai vámon teljesített vámszedői feladatokat.1020
3.5. Újlaki Miklós várnagyai
3.5.1. Grebeni István gesztesi várnagy (1446)
1446-ban az egyik gesztesi várnagyot Gerebeni Istvánnak nevezték, akiről
csupán azért rendelkezünk adattal, mert várnagytársa, a később tárgyalandó Laca
Mátyás az ő nevében is eljárt.1021
Gerebeni István a Gárdony nemzetség leszármazottja volt, amelynek tagjai
Szlavóniában voltak birtokosok. A nemzetség történetével legújabban Pálosfalvi Tamás

„Quomodo circa festum Nativitatis Beati Iohannis Bapthiste in anno proxime transacto preteritum
generosa domina Dorothea relicta condam magnificii Iohannis de Rozgon ex consensu et voluntate
instigacione Benedicti de Chep ac Osvaldi necnon Iohannis Feyer castellanorum Chokakew et Wythan”
1481. december 28. DL 18588. és DL 18589.
1017
„Benedictum de Chep et Osvaldum castellanos castri Chokakew in eadem possessione Zamor
officiolatu scilicet ipsorum necnon Iohannem Feyer castellanum castri Wythan in possessione Forna
vocata similiter officiolatu scilicet suo” 1482. január 4. DL 18588. és DL 18589.
1018
„viri Iohannes Feyer et Ladislaus filius eius castellani et officiales de Chokakew” 1484. február 12.
DL 18926.
1019
„Petri et Blasii Bykli” és „Petri et Blasii Bykle nobilium familiarum” 1475. december 17. DL 17746.
és DL 45633. kiadva DRESKA III, 182. (692. sz.) és 385. (20. sz.)
1020
„prefati Blasius et Petrus de Bylky familiares et theoloniatores eorundem domine Dorothee et Osvaldi
de Rozgon in dicta Bana” és „Blasius et Petrus de Bykle” 1475. december 17. DL 17746. és DL 45633.
kiadva DRESKA III, 182. (692. sz.) és 385. (20. sz.).
1021
„Lacza castellanus castri Gezthes vocati modosimili personaliter pro se ac pro Stephano de Gereben
similiter castellano dicti castri, socio scilicet suo” 1446. szeptember 3. DL 44431.
1016
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foglalkozott behatóan.1022 Mégis nehézséget okoz István azonosítása, mivel a 15.
században a nemzetségnek több – többnyire egy időben élő – István nevű tagja is volt: a
két jelentősebb közülük Herman fia István és János fia István. Pálosfalvi Tamás a
kérdésben nem foglalt állást, míg Engel Pál szerint János fia István lehetett Újlaki
várnagya.1023 Mindkét Istvánt említették 1429-ben a család tagjait felsoroló oklevélben,
így ez nem segíti az azonosítást.
Az összegyűjtött adatok alapján talán Hermann fia Istvánban kereshetnénk azt
a személyt, aki Újlaki szolgálatába szegődött 1446-ban. E hipotézis alátámasztására
csupán néhány adat szolgál. István apja, Hermann Vitoveccel és Cilleivel szemben
foglalt állást a Szlavóniában Zsigmond halála után kitört konfliktusban. A családot
komoly sérelemként érte, hogy Vitovec hosszú ostrom után elfoglalta tőlük a névadó
Gereben várát 1445-ben, így a családtagoknak az anyai birtokon kellett kivárni az
események alakulását.1024 Ebben az időben Hermann fiainak Szlavóniában nem sok
helyen lett volna lehetősége szolgálatba lépni, ráadásul a család anyagi erőforrásai
komolyan megcsappanhattak. Hermann fiai közül többen Újlaki Miklós szolgálatában
kerestek menedéket, így András és László testvére is – igaz, erre egy László által 1481ben előadott panaszból értesülünk,1025 hiszen András 1443-ban már nem élt.1026 Ezek
alapján nem tűnik lehetetlennek, hogy további fivér, így István is Újlakinál állt
szolgálatba. Tovább erősítheti a felvetést, hogy Gerebeni István felesége abból a
Battyányi családból származott, amelynek ugyan csak egy birtoka volt Szlavóniában,
törzsbirtokaik azonban főleg Somogy és Fejér megyében helyezkedtek el.1027 Bár
Fügedi Erik szerint a házasságban éppen az játszott szerepet, hogy a Gerebenieknek
Szlavóniában voltak birtokai.1028 Azt azonban nem tudjuk, hogy mikor házasodtak
össze, csupán annyit, hogy erre 1449 előtt kellett, hogy sor kerüljön.1029 Hermann fia

A család genealógiáját Engel Pál is felvázolta (ENGEL GENEALÓGIA, Gárdony nem tábla),
azonban az adokat Pálosfalvi Tamás gyűjtötte össze szisztematikusan. PÁLOSFALVI 2007, 843–847.,
PÁLOSFALVI 2012, 103–112.
1023
ENGEL 1996, 88.
1024
PÁLOSFALVI 2007, 845–847., PÁLOSFALVI 2007, 845.
1025
„et insuper egregium Andream de dicta Gereben fratrem scilicet prefati exponentis uterinum ad
condam magnificum Nicolaum de Wylak ad tunc wayvodam Transsilvanam, dominum scilicet suum”
1481. február 15. DL 102211.
1026
Legalábbis nem említik a többi családtagot felsoroló tiltakozó levélben, amelyben a Cilleiktől féltik a
Gerebeni család egyes birtokait. 1443. február 20. DL 103597.
1027
RÁCZ 2009, 336–337., 349.
1028
FÜGEDI 1972, 264.
1029
Margit nevű feleségére ismert első adat 1449. szeptember 9. DL 101439.
1022
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István további pályáját nem ismerjük. Nevét említették még 1450 és 1453 között,1030 de
az már nem biztos, hogy az év végén keletkezett perhalasztásban szereplő István1031 is ő
lett volna.
János fia István az a személy, aki később varasdi ispánként tevékenykedett
Vitovec János működése alatt.1032 Hermann fia Istvánnnal ellentétben hosszabb
életpályája volt, és örökösei megérték a felnőttkort.1033
3.5.2. Mihályfalvi/őrszigeti/martonfalvi Laca Mátyás gesztesi várnagy (1446)
Martonfalvi Laca Mátyás Vas és Zala megyékben1034 birtokos nemesi család
sarja,1035 aki ifjú korától kezdve Újlaki familiárisa volt. Testvére, Lukács (az adat nem
biztos) azonban Bánfi Pál embere volt 1446-ig.1036 Laca Mátyás hűséges szolgálatainak
köszönhetően Fehérváron 1443 augusztusában – akkor, amikor ifjabb János is több
bevallást tett – Újlaki neki adományozta a későbbi névadó települést, a Vas megyei
Martonfalvát.1037 Az adományt augusztus végén I. Ulászló király is megerősítette, és
abba ellentmondás nélkül beiktatták Mátyást és testvéreit: Lukácsot, Györgyöt, Orsolyát
és Ilonát.1038 Arra nincsen adatunk, de az ajándékozás körülményei miatt
feltételezhetjük, hogy Mátyás Újlaki érdekeit képviselte a Vértes vidékén, és talán köze
lehetett ifjabb János kiszorításához is. Laca Mátyás tényleges gesztesi tevékenységére
két adat maradt fent: 1446 szeptemberében várnagytársával, Gerebeni Istvánnal a nádor
előtt kötelezték magukat, hogy a Fejér megyei Éty nemeseinek 40 forintot fizetnek.1039

1450. április 27. DL 106977., 1451. június 11. DL 106979., 1453. június 25. DL 102120.
1453. december 16. DL 93234., ahogy biztos, hogy nem őrá vonatkozik az Engel Pál által megadott
adat sem: 1467. szeptember 24. DF 255793.
1032
Grebeni István (János fia) varasdi ispán 1464. május 3. DL 103678. További adatok: 1459.
szeptember 23. DL 103658., 1465. január 20. DF 288183., DF 288184., DF 288263., DF 288216.
Feltehetően rá vonatkozik az alábbi adat is: 1469. szeptember 6. DL 102174.
1033
PÁLOSFALVI 2012, 111–112.
1034
CSÁNKI II, 834., CSÁNKI III, 164.
1035
RÚZSA 1992, néhány pontatlansággal.
1036
Az oklevelekben csak a Laca név jelenik meg, pl. „Lacza castellanus de Zenthgyrolth”, keltezés
nélkül, DL 94008. E Laca később is Bánfi szolgálatában állt: 1446. június 19. DL 93018.; a Lukáccsal
történő azonosítását Engel Pál vetette fel: ENGEL 1996, 138.
1037
„Quod magnificus vir dominus Nicolaus de Wylak wayvoda Transsilvanensis, banus Machoviensis,
Themesiensis, Siculorum ac Albensi comitatibus comes coram nobis personaliter constitutus dixit et
sponte confessus est in hunc modum, quod ipse visis et consideratis fidelitatibus et fidelium suorum
gratuitis meritis nobilis viri Mathie filii condam Lacza de Myhalfalwa, quibus idem temporibus
opportunis a sue iuventuitis tempore hucusque sibi complacuisset studiussetque famulari, conaretur
eciam depresenti complacere...” 1443. augusztus 18. DL 13733.
1038
Királyi megerősítése 1443. augusztus 31., a bekitatást a vasvári káptalan végezte el 1443. október 6.
DL 13743.
1039
„Lacza castellanus castri Gezthes vocati modosimili personaliter pro se ac pro Stephano de Gereben
similiter castellano dicti castri, socio scilicet suo” 1446. szeptember 3. DL 44431.
1030
1031
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Egy decemberben kelt panaszból pedig az derül ki, hogy a nyári országgyűlést követően
ifjabb János gerencséri curiájára csapott le, ahol az épület ajtaját feltörték és ifjabb
János minden ott talált ingóságát elvitték. Sőt, az itt élő népek és jobbágyok javait és
barmait is magukkal hurcolták, továbbá Dobozy Pétert, ifjabb János familiárisát a
birtokon találva megfutamították.1040 A nádor Fejér megye hatóságára bízta az ügy
kivizsgálását, akik mindent a panasznak megfelelőnek találtak, annak ellenére, hogy
Újlaki volt a megye ispánja, így az alispánok szintén az ő emberei voltak: Szentgyörgyi
Vince Péter és István.1041 Az adatok alapján Lacának és várnagytársának már 1446 ősze
előtt

is

kellett

a

várnagyságot

viselniük,

hogy

az

Étyiek

ellen

ekként

hatalmaskodhassanak. Három évvel később már Újlaki Miklós másik várának, az 1445ben megszerzett Szigligetnek az élén állt Laca Mátyás és Lukács 1449 és 1451
között.1042 Feltehetően részt vettek Újlaki 1453-as felvidéki „hadjáratában” is.1043
Laca Mátyás testvérével továbbra is Újlaki szolgálatában maradt, de már
törzsbirtokaikhoz közelebb látták el feladatukat, hiszen uruk által 1451 nyarán
megszerzett Hegyesd várának várnagyai lettek 1455-ben.1044 1458 nyarán a Széplaki
Botkák vádja alapján a Laca fivérek Újlaki familiárisaiként annak utasítására foglalták
el az ő – többek között veszprémi – birtokait.1045 Bár a panaszokat a kapornaki konvent
igaznak találta, hozzátartozik a történethez, hogy a Laca és a Botka család között egy
régóta elhúzódó ellenségeskedés is tartott.1046
Ezt követően kevesebb forrás utal a Laca testvérekre, Újlakihoz való
viszonyukra jól rávilágít a névadó birtokukon, Martonfalván emelt castellum esete. A

„quod Lacha castellanus castri Gezthes vocati de commissione et mandato magnifici domini Nicolai
de Wylac waywode Transsilvani, domini scilicet sui pridem post congregacionem generalem
regnicolarum in civitate Pestiensi celebratam cum suis familiaribus armatis manibus et potenciariis ad
possessionem ipsius exponentem Gerencher vocatam consequeturque domum et curiam eiusdem ibidem
habitam irruendo confractis hostiis eiusdem domus, universas res et bona dicti Iohannis de Rozgon
ibidem repertas et inventa excepisset et asportasset, universas quoque pecudes et pecora populorum et
iobagionum eiusdem ibidem commorantium abinde abstulisset et depepullisset, et insuper Petrum
Dobozy familiarem eiusdem Iohannem in eadem possessionem repertum affugasset...”1446. december
23. DL 14041.
1041
Vizsgálatra 1447. január 9. DL 14041. Újlaki fejéri ispánságára: ENGEL 1996, 128.
1042
„Lukas et Mathyas dicti Lacza filii Lacza de Marthonfalwa castellani de Zygligeth” 1449. április 18.
DL 93152., „vobis nobilibus viris Luce et Mathie Lacza de Erzygeth, de Zeglygeth ac Paulo de Esegwar
et Ladislao de Orzy, de Hegesd nostris castellanis” 1451. június 2. DL 93193.
1043
Egy később tárgyalandó castellumépítési engedély narratiójában történt erre utalás.
1044
„vobis egregiis, Emerico Somogy de Endred in Zegligeth et uttrisque Lacza in Hegyesd, castrorum
nostrorum castellanis” 1455. május 11. DL 93259., „egregiis Luce et Mathie Lacza de Marthonfalwa
castellanis nostris de Hegyesd” 1455. szeptember 18. DL 93263.
1045
„magnificus Nicolaus de Wylak […] per Lucam, Mathiam et Georgium Lacza dictos de
Marthonfalwa, familiares suos” 1458. június 30. DL 93287.
1046
A pereskedésre több adat található: RÚZSA 1992, 67–68.
1040
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zavaros időkben szabálytalanul épített erősség lerombolását a kormányzó utasítására és
az országnagyok tanácsával egyetértésben a Rozgonyi fivéreknek kellett felügyelni
1452-ben.1047 Akkor Újlaki egyértelműen az országnagyok között nem számított
jelentéktelennek, így furcsállhatjuk, hogy elvben az ő beleegyezésével (is) vesztették
volna el familiárisai az erősségüket. Igaz, arra nem maradt fent adat, hogy a kormányzói
utasításnak a Rozgonyi fivérek ténylegesen eleget tettek-e, bár három évvel később
maga Újlaki kérte V. László királytól, hogy a Lacák erősséget emelhessenek a Vas
megyei Martonfalván, amire meg is kapták az engedélyt.1048
Tevékenységük során Vas és Zala megyéken kívül Fejér megyére is kiterjedő
birtokokat szereztek.1049 Mátyás király uralkodásának idejéből már nem sok rájuk
vonatkozó adattal találkozunk. Nem szerepelnek Újlaki végrendeletében sem.1050 Laca
Mátyás özvegyét 1480-ban említették.1051
3.5.2. Kaplati Mihály gesztesi várnagy (1457, 1472)
Kaplati Mihály pályáját többször érintette már a szakirodalom.1052 Nyitra
megyei birtokos, akinek névadó birtoka az Újlakiak galgóci uradalmához közel
található. A Kaplati család a Nyitra megyében tevékenykedő Salgóiak egyik ága.
Különösen ambíciózus családtag volt Zsigmond király idejében Kaplati Péter fia, János,
aki királyi fegyvernökként a királyt elkísérte Rómába.1053 Több adományt kapott a
pápától és királyától is, ez utóbbiban már – pontosan meg nem nevezett – rokonként
szerepelt Kaplati Demeter fia, Mihály is.1054 A családnak idővel Somogy és Valkó
megyében is lettek birtokai.1055
Kaplati Mihály 1457 őszén szerepelt első alkalommal mint Újlaki gesztesi
várnagya. Ekkor a vád szerint várnagytársával, endrédi Somogyi Imrével a gesztesi
uradalomhoz tartózó környei vámszedőkkel Komárom megye nyugati felében levő
Nagydinnye birtokon bizonyos kereskedőket – többek között némai Kolos Jeromos

1047

1452. szeptember 12. DL 88266.
1455. május 3. DL 14945.
1049
CSÁNKI III, 378.
1050
1471. febrár 14. DL 17162.
1051
„domina Katherina relicta condam Mathie Lacza de Marthonfalwa” 1480. október. 7. DL 67958.
1052
KUBINYI 1973, 25–26., NEUMANN 2009, 200. (különösen a 90. és 91. j.)
1053
CSUKOVITS 1998, 23–25.
1054
Kaplathi Péter fia János, aulae regiae familiárist és rokonait: Salgói Tamás fiát, Györgyöt és Salgói
Dömötör fiát, Mihályt 1432. szeptember 17. DL 45953., regesztája: IVÁNYI 1925, 244. (4. sz.)
1055
CSÁNKI II, 374., 616.
1048

152

familiárisait – kifosztották.1056 A vád vizsgálatát Rozgonyi István is szorgalmazta,
hiszen az érintett útvonal (Székesfehérvár–Mór–Apostol–Ete–Nagydinnye–Bana–vasi
rév)1057 nagy része az igazgatása alatti területen haladt végig. (Ezekből Mór, Apostol
egy része és Bana a Rozgonyiak irányítása alatt állt, míg Nagydinnyén familiárisuk
székhelye volt, így érthető, miért érintette őket is érzékenyen az akció.) Újlaki mindig
törekedett a János-fiakkal való jó viszonyra. Talán emiatt is történt, hogy a következő
évben Kaplati Mihályt már délvidéki birtokain foglalkoztatta. Itt 1458 őszén
megnevezték egy Valkó megyei perben, amelyben Vízközi János révén volt érintett.1058
Az oklevelet Újlaki adta ki névadó várából, így feltehetően az év folyamán már Kaplati
is ott működött. Ezt a feltételezést erősíti az a tény, hogy pár hónappal később Újlaki
Miklós Mihályt macsói vicebánként említette, akit egy vizsgálatra saját curiájából
küldött ki.1059 Kaplatit minden tisztsége nélkül említették 1461-ben egy perrel
kapcsolatosan.1060 A következő évben Nyitra megyei birtokaival összefüggésben fordult
elő a neve, amely során eltiltották bizonyos sági birtokrészek megszerzésétől.1061 Nem
sokkal később Pilis megyében említették, ahol Mátyás 1467-ben kegyelmet adott
orgazdaság miatt történt levelesítése alól.1062 1470-ben bácsi alispánnak mondták, ekkor
feltehetően továbbra is Újlaki szolgálatában állt.1063 Az egyik legbizalmasabb tisztsége
során

urának

a

rezidenciáját,

az

újlaki

várat

irányította.

Miklós

vajda

végrendelkezésekor, 1471-ben a testamentum végrehajtói között újlaki várnagyként
sorolták fel.1064
A Kaplati Mihály személyére vonatkozó legizgalmasabb forrás mégis
feleségével, Margittal 1472 tavaszán készített közös végrendelete. Ebből kiolvashatjuk
rokoni kapcsolatait és azt, hogy ő hogyan gondolt saját magára, pályájára. Kiderül, hogy
„virorum Emerici Somogyi et Michaelis Caplathi castellanorum castri Gesthes ac tributarii
eorundem” 1457. szeptember 8. DL 93280.
1057
„de vado Zygethfew ad Albam Regalem et de Albaregali ad tributum Mor, deinde ad possessionem
Apostol, exindeque ad possessionem Ette, deinde ad possessionem Nagdinnye ulterius ad tributum Bana
postremum autem ad vadum Vaas via recta et communis” 1457. szeptember 8. DL 93280.
1058
„Michael de Kaplath” 1458. október 4. DL 34213.
1059
„egregium Michaelem de Kaplath vicebanum nostrum Machoviensem de curia nostra duxissemus”
1458. november 12. DL 34214.
1060
„Michaelem de Kaplath” 1461. május 11. DL 105658. átírása kisebb hibával: KÁROLYI II, 335–336.
(CCII. sz.)
1061
„Michaelem de Kaplad” 1462. május 8. DL 61697.
1062
„idem Michael Kaplathy” 1467. május 20. DL 90565. A levelesítést kihirdetők egyike id. Rozgonyi
János volt.
1063
„Nos Georgius Swlyok de Lekche et Michael de Kaplath vicecomites” 1470. január 11. DL 83085.
Kubinyi András kizárja, hogy Várdai familiárisaként dolgozott volna KUBINYI 2000, 16.
1064
„Thomam de Poczman, Michaelem Caplathi castellanes nostros de Vylak” 1471. február 11. DL
17162.
1056
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volt egy Prisca nevű lánya és Balázs nevű fia. Kaplati Jánosra egy török lovat hagyott.
Megemlékezett Katalin nővéréről és Salgai Tamás nevű frateréről. A végrendeletet
Mátyás, a pilis szék jegyzője, Bia plébánosa készítette. Mihály több egyház (Besenyő,
Bia, és Nyitra megyéből egyedül Köpösd), illetve magánszemély számára tett
adományt. Megemlítette az Etyeken álló szőlőjét is. Figyelemre méltó, ahogy Mihály
külön rendelkezett lovaival kapcsolatban is.
Úgy tűnik, hogy ekkoriban Kaplati Mihály ismét gesztesi várnagyként
működött. Bár a végrendeletben a volt macsói vicebáni tisztsége után közvetlenül a
várnagyi címe állt,1065 így azt is gondolhatnánk, hogy e két tisztségét szerette volna
feltüntetni. Ennek ellentmond, hogy a testamentum egy megye kitétele nélküli Besenyő
birtokon kelt, amely az okiratban is többször szerepelt. A legvalószínűbb, hogy ez a
település a Fejér megyei Besenyő, amelyet Gesztes uradalmával együtt kezeltek. Erre a
falura utal még a biai plébános személye is, hiszen Pilis megyéből nem ismerünk ilyen
nevű települést, a többi pedig túlságosan távol helyezkedett el.1066
Ezután nem ismerünk több adatot Mihályról. Fiát, Balázst utoljára 1477-ben
említették, amikor bizonyos Pozsony és Nyitra megyei birtokokkal kapcsolatos
oklevelet nem adott át rokonainak, a Salgóiaknak.1067 Kaplati Mihály 1481 elején
halhatott meg, hiszen a király – mivel utód nélkül hunyt el – eladományozta birtokait,
ami ellen rokonsága tiltakozott.1068
3.5.3. Endrédi Somogyi Imre gesztesi várnagy (1457)
Endrédi Imre Somogyi Endrédi József és Szentgyörgyi Vince Tamás lányának,
Borbálának házasságából született.1069 A tekintélyes nemesi családjának idővel Somogy
megyén kívül Fejér megyében is lettek birtokaik.1070 Az első említések alapján rögtön
Újlaki Miklós familiárisai között találjuk, többnyire bizalmi helyen. Kiemelkedik ezek
közül, hogy az 1440-es években Újlaki a székvárosának tekintett Székesfehérvár

„Ego Michael condam \vice/banus Macowiensis et castellanus castri Geztetes(!)” 1472. március 8.
DL 17297.
1066
Pl. Pest megyében Gödölő, illetve Ócsa környékén CSÁNKI I, 25. A Nyitra megyei Besenyő ellen
szól, hogy a végrehajtók is mind Biáról származnak.
1067
„Blasii filii Michaelis de Kaplath” 1477. június 14. DL 90571.
1068
Az első tiltakozás alapján: 1481. július 21. DF 244103. A következő évben már olvasható, hogy az
adományozásra Mihály halála miatt került sor. „possessiones et bonam nobilis condam Michaelis
Kaplathy per defectum seminis eiusdem” 1482. június 16. DF 273312.; a per további alakulására:
NEUMANN 2007b, 447. (93–94. j.)
1069
FÜGEDI 1972, 226. különösen II. függelék.
1070
Birtokaikra CSÁNKI II, és CSÁNKI III, 387.
1065
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kapitányának nevezte ki.1071 Fehérvári kapitányként 1445 márciusától Nagyvölgyi
Lászlót említik a források, így Somogyi Imre hivatalát ez előtt viselte.1072 Talán
kapitányságával párhuzamosan volt Fejér megye Solt székének alispánja is 1444ben.1073 Ugyanebben az évben, továbbá 1452 és 1454 között somogyi alispán is volt.1074
1446-ban több hónapon át mutatható ki macsói vicebánként és ezzel együtt baranyai
alispánként is, amely tisztséget 1450-ben még viselte.1075 1455-ben Szigliget várát
irányította.1076 1457-ben ura Gesztes várának vezetésével bízta meg, amit Kaplati
Mihállyal együtt végzett.1077 Egy problémás keltezésű oklevélben említették utoljára
1460-ban. Itt még mindig Fehérvár város kapitányaként szerepelt, és több rokonával
kölcsönös örökösödési szerződést kötött.1078
1448-ban részt vehetett a törökellenes hadjáratban, amiért Hunyadi
birtokadományban részesítette.1079 Újlaki – bár maga személyesen nagyon ritkán vett
részt hadjáratokban1080 – támogatta ezt az adományt, így Somogyi Imre a Hunyadi
részére bocsátott Újlaki-féle katonai kontingens tagja vagy vezetője lehetett.
Fejér megyei aktivitásával összefüggésben több birtokot is szerzett a
környéken, többek között Válon és Tabajdon, de szomszédosa volt Gárdonynak is.1081
Úgy tűnik, jól együtt tudott működni felesége – Horhi János Orsolya nevű lánya1082 –

„nobili Ladislao de Keer familiari egregi Emerici de Symigio capitane nostri civitatis Albensis”;
„nobili Ladislao de Keer familiari egregi Emerici de Symigio capitane nostri civitatis Albensis” 1445.
február 27. DL 102497.
1072
1445. március 19. ZICHY IX, 93. (92. sz.)
1073
Bátfai Istvánnal együtt: „Nos Stephanus de Bathpha et Emericus Somogi vicecomites comitatus
Albensis sedis de Solth” 1444. július 20, DL 80810.
1074
ENGEL 1996, 178.
1075
ENGEL 1996, 31., 105.
1076
ENGEL 1996, 431.
1077
„virorum Emerici Somogyi et Michaelis Caplathi castellanorum castri Gesthes ac tributarii
eorundem” 1457. szeptember 8. DL 93280.
1078
„fidelis noster egregius Emericus Zomogy de Felseuendred, capitaneus civitatis nostri Albaregali”
1460. március 4. DL 56781. Az oklevél hitelességét – azon túlmenően, hogy kevés adat maradt fent
fehérvári városkapitányokra – kissé árnyalja, hogy az átírt oklevél 1 nappal később keletkezett, mint az
átíró.
1079
1448. december 26. HO III, 382–384. (265. sz.). Az adományozás ellen a következő évben többen
tiltakoztak: „egregiis viris Emerico Somogy, filio condam Ioseph de Endred ac nobilis domina Ursula
consorte ac Gabriele fratri eundem, altero Emerico filio Wgron de Som” 1449. május 7. DL 73300.
1080
KUBINYI 1973, 7.
1081
Váli officiálisa 1455. július 3. PEST, 209. (817. sz.), Gárdony szomszédosa 1456. április 22. DL
15043., jobbágyai a Pest megyei Berkin hatalmaskodnak: 1456. szeptember 23. DL 59467.
1082
„nobilium condam dominarum Catherine olim Stephani de Cheb et Ursule condam Emerici Somogy
de Endred consortum, filiarum videlicet annotati condam Nigri Iohannis filii Welwyngh” 1498.
szeptember 10. DF 224120.
1071
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révén meglevő atyafiságával.1083 Egyetlen életben maradt unokája, Ferenc 1526-ban
Tata várnagya lett.1084
3.5.4. Újfalui/pókatelki (Fekete) Kondé Simon gesztesi várnagy (1461–1462)
Újfalusi/Újfalvi Kondé Simon Pozsony megyei nemes feltehetően a Bana
nemzetség tagja.1085 Első említése 1419-ből való.1086 Apja négy évvel később már nem
élt.1087 Simon tevékenységéről a Zsigmond-korban nem tudunk semmit, csupán
birtokokkal kapcsolatban merül fel a neve.1088. Fivére László Hédervári György
lovászmester szolgálatában állt, szolgálataiért címert is kapott, amely adományt az
egész családra kiterjesztette az uralkodó.1089
Kondé Simon hamar Újlaki Miklós szolgálatába léphetett, és – talán helyi
kapcsolataira tekintettel – ura egyik győri alispánja lett 1451-ben.1090 E tisztségében
nem időzhetett sokáig, mert 1451 júliusában már más nevet írtak a győri alispán
tisztsége mellé.1091 1455-ben meg nem nevezett hűséges szolgálataiért V. Lászlótól több
birtokadományt kapott, amelynek a kedvezményezettje már Simon volt. A birtokok
között nemcsak Pozsony, hanem Győr megyeiek is voltak. Az adomány elnyeréséhez
vélhetően Újlaki Miklós támogatása kellett, bár az oklevélben erre nem történt

Pl. 1456. szeptember 23. DL 59467. erre Fügedi is felhívta a figyelmet esetükben: FÜGEDI 1972,
264–265.
1084
Hűtlensége miatt – amiért Tatát Szapolyainak játszotta át – a birtokait eladományozták Révai
Ferencnek. „egregii Francisci Somoghy de Endrewd alias castellani castrorum Thatha et Comaron”
1526. december 4. LIBRI REGII I, 75–76.
1085
WERTNER 1915, 34–36., ENGEL GENEALÓGIA, Bana nem 2. tábla: Pókatelki)
1086
Iohannes filius Iacobi de Pokatheleky, Petrus et Ladislaus pro se et Paulo, Emerico, Simone filiis
eiusdem Iohannis, Emerico filio prefati Iacobi de eadem, Franciscus et Nicolaus filii Iohannis dicti
Zomor de dicta Pokateleky”. 1419. április 7. DF 251878. (1404-ben azonban még egyik testvérét sem
említették, csupán apját, Jánost és annak fivérét. 1404. február 16. DF 251861.)
1087
Az özvegy nyugtatta a fiúkat, hogy kiadták a neki járó részt. 1423. február 4. DF 251882. regesztája
ZSO X, 69. (116. sz.)
1088
1430. március 2. DF 251889., 1435. május 7. DF 251895., Marcali Imre relációjára kiálítva: 1437.
július 15. DF 251902., 1438. július 17. DF 251903., 1439. január 13. DF 251906.
1089
„Ladislao filio Iohannis dicti Fekethe de Pokatelek familiari fidelis nostri magnifici Georgii de
Hedrehwar […] et per te, Petro, Paulo, Emerico et Simoni fratribus tuis carnalibus” 1434. szeptember
29. DF 251894.
1090
1451. május 15. DF 265071. Kiadva HORVÁTH 2005, 64–65. (45. sz.)
1091
Egy 1453-as panaszban szerepel Kimlei Gergely 1451. július 2. (DF 244047.), ENGEL 1996, 133.
1083
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utalás.1092 Unokaöccse, Kondé János szintén Újlaki szolgálatában állt: a vajda
kaposújvári várnagya volt 1461-ben.1093
1461-ben mindkét Kondé Gesztes váránál kapott hivatalt, ez abból a panaszból
derül ki, amelyet a Rozgonyiak nyújtotttak be ellenük. E szerint Kondé János és Szomor
László október elején Rozgonyi János Fejér megyei Gárdony birtokára tört. Ennél
súlyosabbnak ítélték azt az esetet, amely során Simon gesztesi várnagy beleegyezésével
a Vértes erdejében budai kereskedőket fosztottak ki április 23-án. A kereskedők Buda
felé utazhattak, hiszen a panaszlevélben azt állították, hogy a bicskei vám összegét is
elvették tőlük.1094 A vizsgálatot ez esetben is Fejér megye hatósága vezette le és
mindent a panasznak megfelelőnek talált.1095 Az ügy tovább folytatódott. Kiderült, hogy
Ernst János budai polgártól kölcsönt vettek fel, de a fizetésnél problémák támadtak. Az
országbíró előtt Kondé Simon familiárisaival együtt – akik nem teljesen egyeznek a
panaszlevélben felsorolt személyekkel – bizonyos összegek befizetését ígérte.1096 Az
ügy végül júliusban rendeződött, amikor az elrabolt javak miatti eljárásban Kondé
Simon kiegyezett Ernst János budai polgárral és Bak Antal királyi palotással
(aulicus).1097
A későbbiekben nincs egyértelmű utalás arra, hogy Simon milyen módon
szolgálta tovább urát. Birtokügyekkel kapcsolatban többször említették, azonban ezek
során egyszer sem nevezték meg utódját.1098 A nemesi társadalomban betöltött közéleti
szerepére utal, hogy fogott bírónak kérték fel 1464-ben.1099 Simon várnagy utolsó ismert

„Symonis filii condam Iohannis dicti Fekethe de Pokatheleke ac Iohannis filii Pauli similiter Fekethe
de eadem” 1455. március 14. DF 251916. (commissio propria domini regis) A következő napon újabb
adományt kapott, immár fivéreivel együtt: „fidelium nostrorum Ladislai, Pauli et Simonis filiorum
Iohannis Fekethe dicti de Pokatheleke” 1455 március 15. DF 251915. Újlaki mellett szól az is, hogy az
adomány másik kedvezményezettje szintén Miklós vajda familiárisa volt.
1093
1461. március 16. DL 15552. más, a század végén átírt ugyanerről az ügyről szóló oklevelek alapján
1459-re helyezte a várnagyságot. SZABÓ 1932, 125.
1094
„Ceterum in festo Beati Alberti episcopi et confessoris proxime preteriti, dum quidam cives et
mercatores Budenses unacum rebus [a rebus szó kétszer írva] et bonis ipsorum pro victualium ipsorum
necessaria acquisicione in libera via profusi habuissent et ad silvam Werthes inter veras metas
possessionum dictorum exponentium Banhyda in Komaroniensi ac Zaar in dicto Albensi comitatibus
existentium pervenissent, tunc prefati Iohannes Konde et Ladislaus Zomor unacum predictis
familiaribus ipsorum ex consensu et voluntate Symonis Konde de eadem Wyfalu castellani castri
Gezthes in eosdem cives ... irruendo ... abstulissent” 1461. október 16. DL 15648.
1095
1461. október 30. DL 15648. Fejér megye alispánja, Újlaki Miklós familiárisa, Szentgyörgyi Vince
Tamás.
1096
1462. április 20. DF 251924.
1097
„fidelis noster Symon dictus Konde de Wyfalw, castellanus castri Gezthes vocati” 1462. július 20. DF
231459. regesztája: ISPRAVE 1960, 595. (2484. sz.)
1098
1446. július 17. DL 61586., 1459. március 27. DF 251917. és március 29. DF 251918., 1461. július
10. DF 251922., 1464. május 14. DF 251926.
1099
1464. június 12. DL 16007.
1092
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említése ez, mivel 1471-ben, amikor felsorolták az élő Pókatelkieket, már nem szerepel
közöttük.1100
3.5.5. Nebojsza Gergely gesztesi várnagy (1471)
Nem valószínű, hogy a Pozsony megyei Nebojszán élő nemesekkel állt volna
rokonságban, hiszen a szerteágazó családban tudomásunk szerint senki sem viselte a
Gergely nevet.1101 Feltehetően inkább a déli megyék valamelyikéből (esetleg Valkóból)
származhatott, erre azonban nincs egyértelmű bizonyítékunk.1102 Az adatok teljes
hiánya miatt jelentéktelenebb kisnemesnek tarthatjuk. Várnagytársával Újlaki
végrendeletében bukkan fel 1471-ben.1103
3.5.6. Herendi János gesztesi várnagy (1471)
Az ország területén több Herend nevű település létezett.1104 Herendi János nagy
valószínűséggel a Pécstől délkeletre fekvő falu nemeseivel állt rokonságban, legalábbis
1498-ban a Szekcsői Herceg család érdekében indított Baranya megyei vizsgálatban a
királyi emberek között szerepel egy János nevű is. 1105 Várnagytársával együtt említették
1471-ben Újlaki végrendeletében.1106 Kubinyi András őt is kevéssé jelentős
kisnemesnek tartotta.1107
3.5.7. Gergelyaki Buzlai László gesztesi várnagy (1473)
Gergelylaki

Buzlai

Lászlót

már

említettem

Gergelylaki

Sandrin

bemutatásakor.1108 Kubinyi András tanulmányában megrajzolta Buzlai pályájának fő

1471. március 27. DF 251929.
Pl. 1471. január 25. DL 71392. vagy 1477. június 21. HÉDERVÁRY I, 406–409. (304. sz.). További
adatokra HÁZI 2000, 421.
1102
Valkó megyei Nebojszára CSÁNKI II, 337. A Tolna megyében levőre: CSÁNKI III, 443.
1103
„Iohanne de Herend, Gregorio de Neboyza castellanis nostris de Gezthes” 1471. február 11. DL
17162.
1104
Baranya megyében, itt birtokolt a pécsi káptalan is: CSÁNKI II, 490., 548. Zala megyében, ahol a
püspökség birtoka (is) volt: CSÁNKI III, 60. Veszprém megyében, amely részben veszprémi káptalan,
részben Kinizsi birtoka volt: CSÁNKI III, 233., 277., 291.
1105
Petrus Pozthos de Herend sin Iohannes de eadem” 1498. december 22. DF 279454. Regesztája
PÉCSVÁRAD, 147. (859. sz.)
1106
„Iohanne de Herend, Gregorio de Neboyza castellanis nostris de Gezthes” 1471. február 11. DL
17162.
1107
KUBINYI 1973, 27.
1108
Buzlai László – Gergelylaki Sandrin unokatestvére – Gergelylaki Márton fia, és Bertalan később
felhévizi prépost testvére: „prefato Ladislao et per eum memorato Martino patri ac discreto Bartholomeo
presbitero, fratri carnali eiusdem Ladislai” 1438. november 3. DF 273426. (A szöveg az adatbázisban a
9.ecw felvételen található.)
1100
1101
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lépcsőit,1109 így itt csak annak összefoglalására, valamint gesztesi tevékenységének
ismertetésére szorítkozunk.
A Sáros megyei gyökerekkel rendelkező Buzlai élelete végéig hűséges Újlakifamiliáris volt. Buzlai László egyes – elfogadhatónak tűnő – feltételezések szerint
Újlaki Miklós törvénytelen féltestvére lehetett.1110 Újlaki közvetlen környezetéhez
tartozó, urának hű embere volt, amit az is jelez, hogy Miklós vajda levelének relátora
1443-ban.1111 E bizalom később is megmaradt, hiszen Miklós úr végrendeletének
végrehajtói között is megnevezte Lászlót.1112
László első említésekor, 1438 őszén ura közbenjárására bizonyos Nyitra
megyei birtokra szerzett adományt.1113 Újlaki támogatásával országos méltóságokba is
jutott: 1441 és 1457 között erdélyi alvajda volt,1114 1456 és 1457 között,1115 majd 1459ben

lovászmester,1116

valamint

pohárnokmester,1117

1462-ben

királynéi

udvarnokmester.1118 Talán Hunyadi János szolgálatában állva Bodó Gergellyel együtt
budai várnagy volt 1454-ben.1119 Ezt követően „csupán” valkói alispánként
tevékenykedett 1452-ben,1120 majd 1469-ben Bács megyei alispánként működött.1121
1471-ben viszont a Nyitra megyei Galgóc várnagya volt, 1122 míg 1473-ban Gesztesé. Az
utóbbi tisztségviselése során egy hatalmaskodás őrizte meg a nevét. Az óbudai apácák
panasza szerint Újlaki Miklós legalább 26 éve elfoglalva tartotta az ő Pilis megyei,
Kirva környéki erdejüket, és azt a gesztesi uradalom birtokához, Sárisáphoz csatolva
használtatta.1123 Ráadásul az apácák egyik jobbágyát engedélyük nélkül hagyta a szintén

1109

KUBINYI 1993a, 269–285.
PÁLOSFALVI 2013, 357.
1111
„relacio Ladislai de Buzla” 1443. április 2. DL 92943.
1112
1471. február 11. DL 17162.
1113
„Ladislai filii Martini filii condam Sandrini dicti Buzlo de Gergellaka familiaris ipsius Nicolai bani”
1438. november 3. DF 273426. (5. p.); az adatra és a beiktaatás körülményeire NEUMANN 2009, 199–
200.
1114
ENGEL 1996, I. 15.
1115
ENGEL 1996, I. 42.
1116
1459. július 1. DL 88341., lovászmesterként.
1117
ENGEL 1996, I. 45.
1118
KUBINYI 1973, 41. (152. j.), KUBINYI 1993a, 271.
1119
ENGEL 1996, I. 288.
1120
ENGEL 1996, I. 222.
1121
1469-ben Sulyok és Buzlai László (DL 83084.).
1122
1471. február 11. DL 17162.
1123
„quomodo in anno, cuius iam fere vigesima sexta vel circa instaret revolucio, post mortem utputa
condam domini Alberti regis, illustris princeps, dominus Nicolaus rex Bozne alias comes de Thelchak
quandam silvam permissionalem prefatarum dominarum Kerwa appellatam sub inclusione metarum
possessionis eorundem Thynnie vocate in comitatu Pilisiensi existentis habitam via iuris sine omni pro
se occupare fecisset. Eandemque ad usum possessionis sue Sarysap vocate deputasset, quam quidem
silvam […] iobagiones eiusdem Nicolai regis in dicta possessone sua Sarysap commorantes de speciali
1110
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birtokában levő Őrsápra költözni.1124 Az ügyben királyi paranccsal három hatóságot, a
váci és budai káptalant, valamint Pilis megyét szólították fel az ügy kivizsgálására. 1125
A budai káptalan mindent a panasznak megfelelően talált, ezért megidézte Újlakit és
Buzlait is az említett Sárisáp birtokon.1126
Buzlai Újlakihoz fűzödő korai kapcsolatát a Vértes környékén megszerzett
birtokokon is lemérhetjük, hiszen az 1440-es években számos területet szerzett a
Rozgonyiaktól ura fehérvári székvárosának környékén; a legtöbbet Gergelylaki Sandrin
halála után kaparintotta meg. A később Újlaki gesztesi uradalmának részét képező
Esztergom megyei Tarján és Sárás 1447-ben még Buzlai tényleges birtoka,1127 továbbá
része volt a Fejér megyei Dad településen is.1128 Ifjabb Jánostól Gergelylaki Sandrin
fejváltságaként – Sandrin fia Györggyel együtt – Tolna megyei településeket kapott
1454-ben.1129 Izgalmas, hogy ugyanekkor szerzett birtokot a Fejér megyei Dinyésméden
is, ahol 1447 előtt Rozgonyi Rénolddal együttműködve is hatalmaskodott.1130
Birtokosként itt még az 1460-as években is kimutatható.1131
Talán nem véletlen, hogy fia, Mózes esetében is főként Fejér és Tolna megyei
birtokokról van tudomásunk. Buzlai László 1476-ra testileg megfáradt, a király ezért
felmentette a katonai szolgálat alól. 1481-ben még temetkezési engedélyt kért és kapott
a fehévári koronázási és királyi temetkezési helyül is szolgáló templomban.1132
Arra már Kubinyi András is felhívta a figyelmet, hogy a gesztesi várnagyi
szolgálatát az országos méltóságai után jelentős visszalépésként értékelhetjük. Azonban
commissione eiusdem domini ipsorum induccioneque et voluntate egregii Ladislai de Buzlai castellani
castri Gezthes conservarent occupative ac uterentur eciam de presenti” 1473. július 15. DL 17470.,
továbbá DL 17471. és DL 17473.
1124
„de commisione prefati domini ipsorum, Andream Palfy dictum iobagionem ipsorum dominarum de
possessione earum Thynnie predicta non habita licencia, nec iusto terragio deposito ac solitis suas
debitis minime persolutis, contra dicti regni nostri consuetudinem levando ad dictam possessinem Orsap
simulcum unversis suis rebus et bonis transtullissent moraturum conservarentque eundem” 1473. július
15. DL 17470., továbbá DL 17471. és DL 17473.
1125
Parancslevél a váci káptalanhoz: DL 17470., Pilis megyéhez: DL 17471., és a budai káptanhoz: DL
17473.
1126
„dominum Nicolaum regem Bozne in possesione sua Sarisap vocata, item Ladislum Bwzlay in eadem
Sarisap officolatu scilicet suo” 1473. július 23. DL 17473
1127
Tarján és Saras birtokában később is kimutatható Sandrin helyett Buzlai László és Bedegei Benedek
szomszédosként „Ladislao Buzlay et Benedicto Bedegey de Saras” 1447. április 26. DL 98266.
1128
1447-ben tiltották Sandrin fia Literatus Györgyöt és Bedegei Benedeket, Tamást, valamint Albertet,
hogy Buzlaynak zálogosítsák el az ő részüket „quod Benedictus Thomas et Albertus de Bedeghe necnon
Georgius literatus filii condam Sandrini quasdam possessiones dictorum dominorum suorum Tharyan,
Saraas et Dad vocatas in comitatibus Strigoniensi et Komaromiensi habitas”1447. január 9. (DL 14042.)
1129
1454. május 12. DL 14831.
1130
Rozgonyi Rénold és Buzlai László Dinnyésméd birtokon követett el hatalmaskodást „a zavaros
időkben”.1447. január 20. DL 88214.
1131
„Valentino Beuk de Nyek in persona Ladislai Bwzlay de Gergellaka” 1461. július 18. DL 15600.
1132
KUBINYI 1993a, 272.
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szembetűnő, hogy amíg korábban Újlaki két személyre bízta Gesztes várnagyságát,
Buzlai esetében lehetővé tette, hogy egyedül viselje ezt a tisztséget. A bosnyák király
döntésében szerepet játszhatott Buzlai hajlott kora, valamint familiárisa birtokainak
közelsége vagy további ismeretlen szempontok is.
3.6. Újlaki Lőrinc várnagya
3.6.1. Varsányi Józsa gesztesi várnagy (1483)
Újlaki Lőrinc egyelőre egyetlen ismert gesztesi várnagya a közeli Veszprém
megyében birtokos nemesi család tagja. 1488-ban 4-4 jobbágyportával rendelkezett
Csajágon és Sávolyon.1133 1478 után többször említették a veszprémi nemesek közötti
ügyekben, hatalmaskodásokban, azonban a felsorolt esetek családi vonatkozású
perekből álltak, így további, a tevékenységére vagy tisztségére vonatkozó információt
nem találunk bennük.1134 Egy panaszból megtudjuk, hogy „rezidenciája” a Pápa melletti
Sávolyon volt, ahol feleségével, Orsolyával élt.1135
Birtokai főleg rezidenciája környékén, a Veszprém megyei Szapolyaibirtoktömbök közelében helyezkedtek el. Ez motiválta arra, hogy Újlaki szolgálatába
álljon, és tőle reméljen védelmet. 1483-ban Lőrinc herceg gesztesi várnagya volt,
amikor Baksa Jánost és Gergelyt, Fehér megyei nemeseket az ő Széplak nevű

1133

SOLYMOSI 1984, 189.
A többedmagával elkövetett Győr és Veszprém megyei hatalmaskodásra: 1478. június 12. DL 45740.,
DRESKA III, 207–208 (711. sz.), HORVÁTH 2005, 84–85. (74. sz.). Az ügyek mögött nőági rokonság
birtokvitái húzodhatnak, hiszen előfordult, hogy felesége, Orsolya „felbujtásából” hatalmaskodott: „Iosa
de Warsan ex consensu et voluntate nobilis domine Ursule consortis sue” 1481. november 21. DL
45910.
1135
„scilicet iidem exponentes in propria domo eorundem, in possessione Sawl vocata, in predicto
Wesprimiensi existenti habita, personaliter fecissent residentiam et die quodam prefatus Iosa cum
Iohanne Kozma et certis aliis suis familiaris ante portam curie ipsorum deambulare habuissent, tunc
Blasius filius condam Pauli Papyzew dicti de dicta Sawl, ex induccione nobilis domine Margarethe
matris sue ac Ladislai de Deegh tunc personaliter assistentium unacum Petro Sarkewzy in Adasthelek
residenti ac Andrea litterato et Stephano suis familiaribus necnon Benedicto Bak iobagione dicti
Ladislai de Deegh in dicta Sawl, porcione sua residenti, armatis et potentiariis manibus balistis
existensis in prefatum Iosam hostiliter irruentes et eundem in predictam curiam propriam ipsorum
insecuti fuissent et si manus ipsarum evadere nequivisset, ibidem nece miserabili eundem Iosam
interemissent, prefatum vero Iohannem Kozma familiarem suum secum existentem, per ictum sagite
ibidem nece tradidissent” 1481. július 5. DL 70050. A támadás nem maradt válasz nélkül: „idem Iosa de
dicta Warsan ad domum et curiam Blasii Magni et nobilis domine Margarethe irruendo, abindeque fena
eorundem exponentium asportari et quo sue placuisset voluntati fecisset” 1481. november 21. DL
45910. Továbbá az idézés helye. „prefatum Iosa de Warsan et alios predictos puta dominam Ursulam
consortem ac Iohannem, Paulum et Benedictum familiares dicti Iosa de Warsan de porcione
possessionaria ipsius Iosa in prefatam possessonem Sawol, in comitatu Wesprimiensi existentis habita”
1482. január 20. DL 45910.
1134
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településéről a szomszédos Besenyő birtokra vitette és tartotta fogva.1136Az ott dolgozó
jobbágyok ugyanis azt látták, hogy e két nemes az ő kaszálójukat használta jogtalanul.
A vizsgálat során a kaszálók helyzete tisztázódott a sértettek számára. Besenyő birtok a
gesztesi uradalom officiolátusa volt, legalábbis ahhoz kapcsolva igazgatták. Ugyanitt
kelt Kaplati Mihály végrendelete is. Úgy tűnik, hogy nagyobb jelentősséggel bírt a
nagybirtok szervezetében. Az ügy vizsgálata során az is kiderült, hogy korábban
Varsányi Józsa az említett Besenyőn volt officiális.1137 A panasz hamar a király elé
került, aki a fehérvári keresztes konventen keresztül utasította Józsát, hogy engedje el a
Baksa fivéreket. A keresztesek Varsányit a szintén Geszteshez tartozó Környén keresték
fel.1138 A várnagy a parancsnak azonnal engedelmeskedett, személyesen ment Besenyő
birtokra.1139
Várnagyunk a következő évben Kinizsi Pálnak egy Veszprém megyei birtokba
való beiktatásánál az egyik megnevezett királyi ember volt.1140 További tevékenységére
nem maradt adat. 1492-ben már csak a feleségét említették egy perben – igaz az özvegy
jelzőt nem tették Orsolya neve mellé.1141 A fia, István a 16. század elején többször
szerepel a forrásokban.1142

„fideli nostro nobili Iose de Warsan castellano de Gezthes Salutem et graciam! Dicitur nobis in
personis fidelium nostrorum Emerici et Colomani de Barachka et Petri Janosfy de eadem, quod tu hiis
elapsis diebus per populos et iobagiones domini tui, in possessione sua Besenye vocata commorantes
Iohannem et Gregorium Baxa fratrem ipsorum exponencium cum duobus eorum familiaribus in propria
terra ipsorum exponencium Zeplek vocata in comitatu Albensi existenti habita, in cuius pacifico
dominio iidem exponentes cum dictis eorum fratribus semper pacifice extitissent, culpa eorum sine omni
captivari fecisses, tua potencia mediante et conservares eciam de presenti” 1483. június 22. DL 70052.
1137
„sed semper tempore sui officiolatus ad dictam possessionem Besenye pertinuisse et pertinere sciret et
didicisset” 1483. június 29. DL 70052.
1138
„erga prefatum Iosam de Warsan in possessione Kernye vocata in pertinencia predicti castri Gezthes
habita” 1483. június 29. DL 70052.
1139
„idem Iosa ad predictam possessionem Besenye veniens convocatis dictis populis et iobagionibus
domini sui in eadem Besenye existentibus, antefato quidem nostro testimonio presente eosdem nobiles
Iohannem et Gregorium Baxa cum duabus ipsorum famulis [per] easdem populos et iobagiones domini
sui in dicta Besenye commorantes, ubi iidem populi communiter asseruissent, eo quod iidem nobiles
prescripta prata seu terram Zeplek ad dictam possessionem Besenye ab antiquo pertinentia defalcassent,
fenaque defalcata ad propria deportare voluissent, captos et detentos fuisse et esse repperisset” 1483.
június 29. DL 70052.
1140
„Iosa de Warsan” (A helynév előtt áthúzva) 1484. július 26. DL 18990.
1141
„necnon nobilium dominarum Ursule Iose de Warsan et Barbare Thome Saphar” 1492. augusztus 28.
DL 70067.
1142
„egregii Stephani Iosa de Sawol alias de Warsan” 1520. március 20 DF 208332. kiadva: DRESKA
IV, 224–225. (961. sz.). Első eddig ismert említése: 1517. december 8. DRESKA IV,164–165. (928.
sz.).
1136
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3.7. Somi család várnagya
3.7.1. Isztholczi (Stolci) Mihály gesztesi várnagy (1498)
Mihály feltehetően a Zala megyei Stolcról származott.1143 E helyről egy másik,
Demeter nevű nemest sorolnak fel 1493-ban a királyi emberek között.1144 Sajnos több
adattal nem rendelkezünk, így a várnagy családját sem tudjuk egyelőre meghatározni.
Isztholczi Mihály 1498-ban az ura, Somi Gáspár érdekében személyesen tett
tiltakozást a fehérvári keresztes konvent előtt. A Somiak életében később is felbukkanó
birtokokkal kapcsolatban – a Pilis megyei Horhi, a Pest megyei Tárnok, valamint a
Fejér megyei Vál és Vereb – tiltakozott, hogy azokat az (ifjabb) Endrédi Somogyi Imre
vagy más ne tarthassa magánál.1145 Ekkor Somi Józsa még ereje teljében volt, így nem
teljesen világos, miért a fiú nevében lépett fel a várnagy.
3.8. Szerdahelyi Imreffy Mihály várnagyai
3.8.1. Horváth István vitányi várnagy (1520)
A Szerdahelyi család szolgálatában több Horváth nevű személy is állt.1146 1526
után Farkasovics Horváth Gergely Vitány várnagya, de vélhetően csupán a rendkívül
gyakori vezetéknévből adódó névrokonságról lehet szó.1147
Nem tudunk többet Horváth Istvánról sem, eddig csupán egy adatból ismerjük.
1520-ban említik egy oklevélben, amikor Szerdahelyi Imreffy Mihály hű familiárisának,
Bicskei (korábban Zalay) Andrásnak egy bicskei nemesi kúriát és több Bicske környéki
területet adományozott. E beiktatásnál szomszédként jelen volt István vitányi várnagy
is.1148

CSÁNKI III, 113., 155.
„Demetrius de Izthocz” 1493. január 20. DL 19943.
1145
„nobilis Michael de Iztholcz castellanus castri Gezthes personaliter nostram veniens in presenciam in
persona egregii Gaspar filii magnifici Iose comitis Themesiensis etc filii condam Iohannis filii Thome
de Som” 1498. szeptember 10. DF 224120.
1146
Kanizsai Lászlóhoz írt levelében figyelmébe ajánlotta testvérének négy familiárisát, közük „Iohanne
Horwath” személyét. 1523. március 4. DL 25674.
1147
„Gregorius Horwath Farkassowyth castellanus dicti castri Wyttam” 1536. március 13. HÉDERVÁRY
II, 84–89. (53. sz.)
1148
„et presertim \nobilibus/ Iohanne \Berthalan/ de Felsewchwth, Emerico Kwn de Sarol, Paulo Ispan de
Bod et Stephano Horwath castellano castri Wytthan nuncupati ac providis Elia Nagh iudice, Stephano
Kowach theloniatore et Luca Fodor iobagionibus prefati Michaelis Imreffy in possessione sua Bychke
predicta constitutis et commorantibus” 1520. augusztus 16. DL 72297., regesztája PEST 359. (1431. sz.)
1143
1144
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3.8.2. Andorko (András?) vitányi várnagy (1526–1527)
Andorkónak mondott Andrásról alig rendelkezünk információval,1149 csupán az
1527 elején feljegyzett fogalmazvány utal tevékenységére. 1526. szeptember végén
ugyanis a töröktől való félelemben Andorkó vezetésével Imreffy Mihály familiárisai és
jobbágyai jószágaival – köztük 300 marhával – Szerdahelyi Bábolna birtokára mentek,
amikor útjuk során a Komárom megyei Kömlődnél és Szentmihálynál helyi nemesek
megtámadták őket.1150 Feltehetően ő az a személy, akit Anderka Andrásként azonosított
a kutatás és 1538-ban a vitányi uradalom szomszédosaként szerepelt.1151
3.9. A Török család várnagyai
3.9.1. Téseni Bernát gesztesi várnagy (1515?–1519)
Nagy valószínűséggel a Baranya megyei Téseny vagy Tésenfalva birtokról
származott,1152 ahol a Török családnak is több települése volt.1153 Előéletéről,
családjáról nem rendelkezünk adatokkal. Gesztessel kapcsolatban először 1516
januárjában említették, amikor ura, Török Imre nevében ellentmondott a Komárom
megyei Kajánd birtokba történő beiktatási eljárás során.1154 Kajánd Igmánddal határos
birtok volt, amelyet Török Imre még 1513-ban szerzett meg Hédervári Ferenctől.1155 A
tiltakozás alapján joggal feltételezhetjük, hogy már korábban is ura szolgálatában állt. A
következő említésekben már várnagytársával, Vései Lászlóval szerepel együtt. 1516
őszén a pannonhalmi konvent panaszából kiderült, hogy június végén a két várnagy
vezetésével az apátság Veszprém megyei Káltháza birtokán hatalmaskodtak.1156 A

„Andream castellanum Andorko appellatum” DRESKA V, 1026. sz.
„egregii Michaelis Emreffy de Zerdahel, quod cum circa festum Beatorum Cozme et Damiani
martirum proxime preteritum nobilis Andorko dictus castellanus ipsius exponentis per eum in castro suo
Wytthan vocato, in comitatu Comaroniensi existenti constitutus” 1527. március 24. DRESKA V, 1026.
sz.
1151
BALÁZS–DEGRÉ 1980, 180.
1152
CSÁNKI II, 530., 563.
1153
CSÁNKI II, 564.
1154
„nobilis Bernardus castellanus castri Gezthes vocati in magnifici domini Emerici Thewrek nominibus
et personis” 1516. január 26. DF 274209. kiadva DRESKA IV, 126–128. (906. sz.)
1155
1513. június 21. HÉDERVÁRY I. 529–530. (370. sz.)
1156
„nobiles Ladislaus de Wese et Bernaldus Porkolab castellani castri magnifici Emerici Thewrek de
Enyengh bani Nandoralbensis Gezthes vocati, per eundem Emericum Thewrek castro in eadem
constituti” 1516. október 18. DL 208151.
1149
1150
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vizsgálat mindent a panasznak megfelelően talált és a két várnagyot meg is idézte a
Győr megyei Tápon – mint írták: officiolátusuk helyén.1157
A következő évben, 1517-ben ismét hatalmaskodások miatt jegyezték fel a
gesztesi várnagyokat. Az első panasz szerint a nyáron a pannonhalmi konvent
familiárisát a Veszprém megyei Bársonyoson támadták meg, és elvették 32 forintját.1158
A támadásban főleg Török Imre Győr megyei örsi népei vettek részt. A második panasz
alapján – többek között – július folyamán szintén Bársonyoson hatalmaskodott Téseni
és várnagytársa.1159 Az esetnek az ad különös érdekességet, hogy alvárnagyukat, Nagy
Imrét1160 is megemlítették Török Imre emberei között.1161 A hatalmaskodások
súlyosságát jelzi, hogy több alkalommal maradt valaki holtan a támadások során. Téseni
Bernát utolsó ismert említése 1519-ből való, amikor a pannonhalmi apát úton levő
emberére a Török Imre birtokában álló Nagyigmándon támadtak rá, és a nála levő
okleveleket elvették.1162 A kivizsgálás után minden érintettet a birtokán idéztek meg,
így Tésenit is Tésenben 1519. szeptember 21-én.1163
3.9.2. Vései László deák gesztesi várnagy (1516–1519)
Téseni Bernát várnagytársa feltehetően a Somogy megyei Vése településről
származott.1164 Mindenesetre 1525-ben egy Vései Lászlót és Orsolyát próbálták

„antelatos viros Ladislaum de Wese [et Bernardum] Porkolab cas[tella]nos suos castri prefati Emerici
Therek Gezthes vocati per prefatum Emericum in eodem castro suo deputatos in [Thap prefa]ta,
officiolatu [videlicet] eorundem castellanorum” 1516. december 14. DF 208151. kiegészítve DL
273906. alapján.
1158
„nobilis Ladislaus litteratus de Wese ac Bernardus Theseny castellani castri Gezthes vocati in
comitatu Albensi existenti habiti” 1517. szeptember 4. DF 208168., színes fényképét lásd:
http://images.monasterium.net/pics/227/K.._MOM-Bilddateien._~Pannonhalmajpgweb._~Capsarium._
~Pann_1517_09_16_208168.jpg (a lekérdezés ideje: 2015. márc. 12.)
1159
„nobiles Ladislaus Litteratus de Wese ac Bernardus Theseny castellani castri Gezthes” 1517.
szeptember 5. DF 208169., színes fényképét lásd http://images.monasterium.net/pics/227/K.._MOMBilddateien. _~Pannonhalmajpgweb._ ~Capsarium._~Pann_1517_09_16_208169.jpg (a lekérdezés
ideje: 2015. márc. 12.)
1160
Nagy Imre azonos lehet, a mohácsi vész után alnádorként felbukkanó vargyasi Nagy Imrével, aki
1523-ban a Török család Ceöreg várának várnagya volt. C. TÓTH 2009c, 198.
1161
„Emerico Nagh vicecastellano eiusdem castri” 1517. szeptember 5. DF 208169.
1162
„nobiles Ladislaus literatus de Wesse et Bernaldus de Thesen castellani castri ipsius Emerici Therek
bani Gezthes vocati in comitatu Albensi per ipsum castro suo in eodem constituti”1519. szeptember 7.
DF 208203.
1163
„Emerico Therek in platea, prope videlicet novam ecclesiam Beatissime Virginis Marie Bude ante
castrum fundatam […] personaliter”; „in festo Beati Mathei apostoli et ewangeliste similiter proxime
preterito memoratus magister Michael annotaum Bernardum de Thesen in eadem Thesen deinde feria
sexta […] dictum Ladislaum Literatum de Wesse sepefata in eadem Wesse personaliter” 1519.
szeptember 29.(!) DF 208203. regesztája hibás kelettel: PRT III, 722.
1164
Somogy megyei Vése: CSÁNKI II, 655., 703. – igaz, Heves megyében is előfordult hasonló nevű
település, Vésze: CSÁNKI I, 74.
1157
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sikertelenül beiktatni egyes Somogy megyei – többek között a névadó Vése –
birtokokba.1165A 16. század elején a Kanizsai család szolgálatában állt, ahol ura Kanizsa
várának udvarbírája volt. Itt ismeretlen okból hirtelen megszakadt kettejük
kapcsolata.1166 A per folyamán a nádori ember nem találta meg Lászlót Vése birtokán az
idézéskor.1167 Az eseményeket követően állhatott a Somogy megyében is birtokos1168
Török Imre szolgálatába, akinek hoszabb időre gesztesi várnagya lett várnagytársával,
Téseni Bernáttal.
„Vitézlő” Vései László utolsó eddig ismert említése 1540-ből származik,
amikor nővéreivel – Nádasdy Ferenc feleségével, Orsolyával, és Sárkány Ferenc
feleségével, Lucával – bizonyos Zala megyei birtokairól intézkedett.1169
3.10. Mátyás király várnagyai
3.10.1. Temeshelyi Dési Péter deák tatai várnagy (1473)
A temeshelyi vagy iklódi Dési családdal legutóbb Ioan Drăgan foglalkozott1170
Kutatásai alapján a család 1444 szeptemberében kapta meg Hunyadi János
kormányzótól Temeshely körzetét, amit a kormányzó három évvel később újra
megerősített.1171 Meg kell említeni, hogy a dési jelző esetükben nem földrajzi név,
hanem a család oláh származású ősét jelenti, akiről nem egyszer Désfinek is mondták
őket.1172
Péter első említése 1464-ből való.1173 Péter és testvére családjára szolgáltat jó
adatokat egy 16. századi genealógiai feljegyzés,1174 amelyből kiderül, hogy Péter
Mátyás király kamarása volt, míg testvére János erdélyi sókamaraispán lehetett. 1470ben testvére vagy ő a testvérével együtt megszerezték a Doboka megyei Iklódot,
amelyet a későbbi adatok fényében Dési Péter rezidenciájának is tekinthetünk.1175 A

1525. március 29. DL 47602.; regsztája: KOMJÁTHY 1970, 53. (44. sz.)
1511. áprillis 22. DL 22148. KOMJÁTHY 1985, 145. sz.
1167
1511. június 2. DL 22148. KOMJÁTHY 1985, 146. sz.
1168
CSÁNKI II, 701.
1169
A harmadik nővér neve e forrásban nem maradt fenn. 1540. augusztus 24. BILKEI 1999, 109. (193.
sz.)
1170
DRĂGAN 2000, 286–287.
1171
1447. március 26. SZERBIA, 147. (CCXVI. sz.)
1172
CSÁNKI II, 77.
1173
„egregiorum Petrii Dess de Themeshely et Nicolai de Balwtha” 1464. május 6. DL 30206.
1174
KARÁCSONYI 1893, 99–100.
1175
A 16. századi genealógia megállapításai mellett Dési két nem hivatali ügyben írt oklevelét is innen
keltezte: „in Iklod” 1503. december 18. DL 65447., és „ex Iklod” 1504. július 19. DL 73037.
1165
1166

166

fennmaradt oklevelek alapján Dési Péter birtokszerzései a Temesköz felől Erdélyre és
annak környezetére koncentrálódtak. 1474-ben Szászrégen negyedrészét vették
zálogba,1176 megszerzték Torockó várát 1474 és 1476 között,1177 továbbá malma és gátja
volt Erdélyben 1500-ban.1178
Dési Pétert első hivatala a dési sókamarához kötötte, ahol sópecsétlőként
(sigillator) szolgált.1179 Ezt követően egy kisebb kitérőt tett a Dunántúlra, ahol Mátyás
király tatai várnagya lett 1473-ban.1180 Az erről tudósító oklevél utal arra, hogy
Rozgonyi János és Rénold a közelmúltban haltak meg, aminek révén Mátyás király
visszaszerezte Tatát. Dési Péter mint új várnagy máris egy további Rozgonyi-birtokot,
az Esztergom megyei Múrt csatolta a várhoz.1181 Az uralkodó éppen ezért arra intette
túlbuzgó várnagyát, hogy adja vissza azt a jogos birtokosoknak.
Nem sokkal később mégis visszatért a keleti országrészbe: 1478-ban1182 és
1479-ben mármarosi ispán és sókamaraispán,1183 1480-ban a lugosi oláh kerületben a
királyi emberek között sorolták fel.1184 Mátyás király halálát követően megmaradt a
sókamara szervezetében, és – talán bátyjára való tekintettel – erdélyi sókamaraispán is
lett.1185 1495-ben Vingárti Geréb László szolgálatában állhatott, annak seregét kísérte el
az Újlaki Lőrinc ellen gyülekező erdélyi csapatok haditáborához. Itt végig a püspök
érdekeit képviselte.1186
Dési azon oláh származású személyek pályáját testesítette meg, akik a királyi
kincstárnál kezdték működésüket, és felemelkedésüket is ennek köszönhették.1187

1474. május 21. BÁNFFY II, 168–170. (CXXXVIII. sz.)
NÓGRÁDY 2009, 240.
1178
1500. szeptember 16. DL 27394.
1179
Petrus litteratus, sigillator de Dees 1471. október 5. DF 247344., „Petrus litteratus ac sigillator de
Dees” 1471. október 28k. DF 247852. Mindkét levelét Désen írta.
1180
„fideli nostro egregio Petro de Dees capitaneo castri nostri Thata” 1473. március 25. k. DL 45522. A
hiányos oklevél dátumának kiegészítéséhez Mátyás király uralkodásának évét lehetett felhasználni
„[…An]nunciacionis Beate Marie Virginis anno domini millesimo quadringentesimo (…) regnorum
nostrorum anno Hungarie etc. sextodecimo, Bohemie vero quarto.”
1181
„qualiter in quoddam predium ipsorum Mwr vocatum in comitatu Strigoniensi habitum … ad dictum
castrum nostrum pretrer om[nem via]m iuris vi et potenti manu occupasses” 1473. március 25. k. DL
45522.
1182
Huszton kelt saját kezű levelét így írta alá: „Petrus litteratus de Dees comes et camerarius terre
Maromarosiensis” 1478. április 28. DF 247370.
1183
mármarosi sókamaraispán 1479. március 21 GYÖMRŐI 159. (309. sz.), 1479. szeptember 8.
GYÖMRŐI 161. (314. sz.) Mármarosi ispán 1479. december 20. MÁRAMAROS 546–547. (318. sz.)
1184
1480. május 11. KRASSÓ III, 455. (340. sz.)
1185
Désről keltezett oklevelét így írta alá: Petrus Deesy comes salium parcium Transsilvanorum” 1491.
március 12. DF 245515.
1186
1495. szeptember 2. DL 32523.
1187
KUBINYI 1957, 115. j.
1176
1177

167

Sorsáról nem tudunk többet; 1504 és 1506 között hunyt el. A mohácsi vészt követően
csak három lánya maradt az élők sorában, akik közül egy apáca lett.1188
3.10.2. Csőszti Baán András tatai várnagy (1488)
Csőszti Baán Andrásról gyakorlatilag semmit sem tudunk, ahogy a névadó
Csőszt településről sem. A falu Bodrog, Bács megyék és Solti szék körzetében
keresendő, Baán András nevén kívül mindössze egy 16. századi publikált forrásban
szerepel.1189 Baán András Fejér megye Solt székében rendelkezett birtokokkal,
Nagyhartán és Tabdon, amelyeket Mód Jakabbal és Ferenccel elcserélve az említett
Tabdon szerzett nagyobb birtoktestet. A csere során említették tatai várnagyságát is.1190
Komárom megyei tevékenységéről és további életéről nem maradt fent adat, így nem
tudjuk sem cáfolni sem igazolni, hogy Ráskai familiárisa lehetett-e.1191
3.11. Corvin János várnagyai
3.11.1. Csicseri/Gesztelyi Orosz Mihály tatai várnagy (1490)
Csicseri Orosz Mihály ismert Ung megyei nemesi család tagja,1192 első
említése 1472-ből való.1193 Talán kancelláriai jegyzőként tevékenykedő rokona, András
segítségével juthatott a királyi udvarba, ahol 1487-ben az aula tagjaként említették,
miközben Ráskai Balázs ellenében is megidézték.1194 Orosz Mihály két évvel később
Bereg megyei birtokot vett zálogba,1195 majd 1490 tavaszán Beregben volt Ráskai
Balázs alispánja.1196 1490 őszén pedig már tatai várnagyként szerepelt. Erősen
valószínű, hogy e funkciójában is Ráskai Balázs familiárisaként működött, de erre
inkább csak a beregi alispánság miatt következtethetünk. Corvin másik emberével,
Butkai Péterrel is 1490 októberében számolt el,1197 így lehetséges, hogy a tatai várat is
halálára: NÓGRÁDY 2009, 241., itt egy János nevű fiát is említi. Három lányára: KARÁCSONYI
1893, 100.
1189
Nádori emberek nevében: 1509. július 1. DL 71105., kiadva: PERÉNYI, 354–355. (732. sz.)
1190
„egregio Andree Baan de Chewsth nunc castellano castri de Thata”, 1488. november 12. DL 19447.
1191
A Tabdról fennmaradt 1504-es oklevélben is pont a hiányzó részeken szerepelhetne a neve: DL
21315.
1192
A családra vonatkozó genealógiai adatokat Engel Pál a 15 század végéig már nem vette fel: ENGEL
1998, 143., azonban két oklevél utal a korszakra: 1505: DL 31700. és 1458: DL 32062.
1193
Királyi emberek között: 1472. július 28. DL 17335.
1194
„fidelis nostri Nobilis Michaelis Oroz de Gezthel aulici nostri” 1487. december 23. DL 46077.;
kiadva: HO II, 368–369. (231. sz.)
1195
1489. június 27. DL 46120.
1196
1490. március 29. és 1490. április 19., BEREG 18., 101–102. (232–233. sz.)
1197
1490. október 4. DL 67110.
1188
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csak ekkor vette át Ráskaitól. Mindenesetre Corvin utasítására az összes tatai zsidót —
többek között — uzsora szedésének vádja miatt 1490 szeptemberében várnagyaival
kiűzette a városból.1198 Október elsején pedig Tata mezővárosa csicseri Orosz Mihályt
polgártárssá fogadta, valamint Nagy Mózes és Ábrahám zsidó két házát a hozzátartozó
földekkel együtt a várnagynak adta.1199
3.11.2. Borsvai Péter tatai várnagy (1490)
Borsvai (Borzsovai) Péter Bereg megyei nemesi család sarja, anyja után
többször Hími előnévvel is illették.1200 Távolabbi rokonságban állt Borsvai
Benedekkel,1201 aki királyi ügyigazgató, majd budai várnagy és pesti alispán volt.1202
Feltehetően az ő közvetítésével került Borsvai Péter is Ráskai Balázs környezetébe.
Csicseri Orosz Mihállyal együtt névleg Corvin tatai várnagya volt, akinek a parancsára
kiűzték a tatai zsidókat.1203 Az ügyben októberben kiadott fentebb is említett oklevélben
viszont nem szerepel, így vélhetően elhagyta tatai szolgálati helyét. 1494-ben Bereg
megyében lefolytatott ügy kivizsgálásában vett részt.1204 1506-ban nádori kúriai
jegyző,1205 ahova lehet, hogy szintén Ráskai Balázs révén jutott, aki 1503 és 1504
között nádori bíró is volt.1206 1513-ban egy birtokbaiktatás során említették Abaúj
megyei Bozinkán élő jobbágyát.1207 1514-ben belekeveredett a parasztháborúba, ezért
elkobozták javait, mert a vád szerint – vélhetően az Ung megyei – Kapos mezővárosnál
kedvezett a lázadóknak. Birtokait Rozgonyi István és Tárcsay Miklós kapta.1208 Ezt

„vobis egregiis Michaeli Oroz de Chychyr et Petro Borsway castellanis castri nostri Thatha seriosius
committimus” 1490. szeptember 15. DL 19675., kiadta: WENZEL 1879, 7., és MAGYAR–ZSIDÓ
OKLT I, 223–224. (176. sz.)
1199
„duasque domos, videlicet Moysis maioris et Abrahe, egregio Michaeli Oroz de Chychyr alias
castellano castri de eadem Thata ob fidelium ipsius serviciorum eidem domino nostro favoroso
impensorum tradidit, dedit et assignavit, cum omnibus terris” 1490. október 1. DL 19678., kiadta:
WENZEL 1879, 8., MAGYAR–ZSIDÓ OKLT I, 225–226. (178. sz.)
1200
„fidelium nostrorum egregiorum Petri, Georgii et Iohannis Borsway de Hym ex nobili domina Anna
vocata, filia videlicet condam Georgii Hwmy de dicta Hym progeniti” 1484. június 29. DL 45988.
1201
1487. november 15. DL 71007. regesztája: PERÉNYI, 292. (609. sz.), sajnos Engel Pál a 15. század
végi adatokat már nem gyűjtötte össze a családra vonatkozóan: ENGEL GENEALÓGIA, Borsvai
(Borzsovai, Bereg m.) tábla.
1202
BÓNIS 1971, 274., 278–279., budai várnagyságra: 1485. november 22. DL 107340., 1488. július 7.
DF 215416. TRINGLI 2010, 408.
1203
„egregiis Michaeli Oroz de Chychyr et Petro Borsway castellanis castri nostri Thatha” 1490.
szeptember 15. DL 19675.
1204
1494. június 23. BEREG 104., (240. sz.)
1205
„quo presente Petrus de Borswa … homo regius de curia regia per nos ad id specialiter transmissus”
1506. augusztus 14. DL 84591. BÓNIS 1971, 403–404.
1206
BÓNIS 1971, 356.
1207
„Iohannes egregii Petri de Borswa in sepenominata Bozinka” 1513. augusztus 2. DL 85197.
1208
„nobilis Petri Borsway de Hym” 1514. november 19. DL 22640. MON. RUST., 284. (203. sz.)
1198
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követően – érthetően – anyagi gondjai támadtak. 1519-ben saját pecsétje alatt kötelezte
magát, hogy fizet egy ítéletlevélért.1209 Utolsó ismert említése 1523-ból származik,
amelyből kiderül, hogy nem adta meg tartozását.1210
3.11.3. Poki Antal tatai és komáromi várnagy (1492 előtt)
Poki Antal1211 első ismert említése 1468-ból származik. A család viszonyaira jó
összfüggéseket egy 1469-es oklevél őrzött meg, amelyből kiderül, hogy a Pokiak egyik
ágában Petőnek négy fia volt, Ferenc, Jakab, Péter és Antal; e forrás alapján Antal a
korábban bemutatott Kálnai Péter unokaöccse volt.1212 Az utóbbi időben Neumann
Tibor gyűjtötte össze Poki Péterről és Antalról az adatokat, így ehelyütt csupán annak
összefoglalása szükséges.1213 Antal pályáját meghatározta, hogy bátyja Ferenc királyi
kamarás volt.1214 1490-ben Antalt és Pétert is királyi palotásként említették.1215 Az
1480-as években Antal Valkó, Baranya megyei alispán, továbbá Corvin János siklósi
várnagya volt.1216
A fennmaradt források alapján nehéz eldönteni, hogy mikor és milyen hosszan
töltötte be Poki Antal tatai várnagyi tisztségét. Corvin 1492. január 28-án már egykori
tatai és komáromi várnagyának nevezte. Valóban, 1492. január 16-án Antal
harmadmagával a baranyai alispánok között tűnt fel, 1217 majd siklósi várnagy lett,1218
később baranyai alispán és siklósi várnagyként szerepel.1219 Azonban 1491-ből is
számos adat maradt fent arra, hogy az ország déli területén tartózkodott. 1491
áprilisában a Baranya megyei Sziget várából hatalmaskodott,1220 majd szeptemberből

Sajátkezű aláírása: „Borsway Peter manu propria” 1519. szeptember 24. DL 47316.
1523. október 28. DL 84160.
1211
Engel Pál szerint a Pok nemzetségből származik (ENGEL GENEALÓGIA, Pok nem 3. tábla: Poki;
ezen rossz helyen szerepel Antal, ráadásul testvérei nélkül), de C. Tóth Norbert szíves közlése szerint a
Gilvácsi–Bercsei–Mérgesdi rokonság tagja volt, amely megszerezte Pok birtok egy részét.
1212
SOPRON VM II, 415. (253. sz.)
1213
NEUMANN 2014, 387–426.
1214
1468. november 23. DF 263489., kiadása hibás dátummal: TELEKI OKLT II, 355–357. (CDLXXXII.
sz.); az oklevél relátora Török Ambrus, a budai vár udvarbírája volt, 1469. december 13. Eredetije nem
maradt fenn, kiadása: TELEKI XI, 402–403. (DV. sz.)
1215
„egregiorum Petri et Anthonii de Pok aulicorum nostrorum” 1490. február 18. DL 19628. Az oklevél
relátora Beriszló Dezső, a királyi kamarások mestere volt.
1216
KUBINYI 1982, 173., 175. és NEUMANN 2014, 396.
1217
„Nos Nicoaus Kaponay ac Stephanus Isthwanfy de Kysazznfalwa et Anthonius de Pok
vicecomites”1492. jauár 16. DF 260400.
1218
„egegius Athonius de Pok capitaneus et castellanus castri de Soklos” 1492. május 17. DF 263500.
1219
„egregius Anthonius de Pok castellanus castri Soklos, vicecomes huius comitatus de Baranya” 1492.
július 5. DF 263652.
1220
„quod circa festum Beati Georgii martyris in anno proximo transacto preteritum egregius Ambrosius
Thewrek de Ennyngh ex consensu et permissione Emerici filii sui de castro ipsorum Zigeth vocato in
1209
1210
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ismerünk egy oklevelet, amelyben ura Corvin János saját familiárisának és rakonoki
várnagyának nevezte.1221 Október közepén Siklóson kelt levelében követeként küldte
tárgyalásra.1222 Poki talán ezt követően volt pár hónapig tatai – és komáromi – várnagy,
de nem vethető el az az elképzelés sem, hogy 1490 őszétől – amikor Corvin átvette
birtokait Ráskaitól – kapta várnagyi megbízatását. Az említett oklevél sem visz
bennünket közelebb a megfejtéshez, hiszen abban Corvin csupán nyugtatja a Poki
fivéreket a felhasznált és megtartott borokkal kapcsolatban.1223 Ráadásul mindkét
időszakban, 1490 őszén és 1491 novemberében is Corvin János a térségben
tartózkodott.1224 Ha megállja a helyét az a feltételezés, hogy a herceg Nagylucsei Orbán
egri püspöknek adta át egyes várainak – többek között Tatának is – a jövedelmét,1225
akkor legnagyob valószínűséggel Poki várnagysága 1491 késő őszére eshetett.
Poki mindenesetre Corvin belső köréhez tartozott, erre az említett diplomáciai
szolgálat mellett a herceg fontosabb várainak várnagysága is utal.1226 Poki Antal kezese
volt urának, valamint azon familiárisok között volt, akiket Corvin János
megajándékozott 1492 decemberében.1227
Úgy tűnik, hogy ezután viszont olyan fizetési nehézségek adódtak, ami
megrontotta Corvin és a Poki fivérek kapcsolatát. Poki Péter áruló módon átjátszotta
Bajmóc várát, amivel végül 1495-ben életével fizetett.1228 Elképzelhető, hogy a fivérek
szerették volna megtartani a Szapolyai nádor által szorongatott Szklabinya várát, ami
végül nem sikerült. A kiélezett helyzetben Antal Szapolyai nádorhoz sodródott, és
mielőtt tisztázta volna magát Corvin előtt,1229 új ura familiárisává fogadta.1230 Az
világosan

látszik,

hogy

a

Poki

fivérek

már

1493-ban

közelebb

kerültek

comitatu de Baranya existenti cum egregio Petro Poky missis et destinatis” 1492. szeptember 4. DF
263542.
1221
„fidei nostro egregio Anthonio Poky presenti, futurisque castellanis castri nostri Rakolnok” 1491.
szeptember 9. DF 231919.
1222
1491. okóber 15. DL 59812.
1223
„quod quia egregius Anthonius de Pok pridem castellanus castrorum nostrorum Tatha et Comaron pro
usu et conservacione castrrum prescriptorum tredecim vasa vinorum in opido nostro Nezmel recepiset,
et item pro conservacione castri nostri Posoniensi in opido Samaria novem vasa vinorum et cubulos
frugum I1/2C [=150] receperat, que ad castrum prescriptum Posoniensem defferri fecisset.” 1492. január
28. DF 263621.
1224
NEUMANN 2010a, 76.
1225
NEUMANN 2010a, 67.
1226
Péter pozsonyi várnagy: NEUMANN 2010a, 81. (19. j.)
1227
Kezesség: 1491. augusztus 5. DF 233598., egy gyűrű adományozása: 1492. december 15. DL 88775.
1228
NEUMANN 2014, 397.
1229
NEUMANN 2014, 411–412.
1230
Poki Antal átíratja az 1494. július 29-i oklevelet, amelyben Szapolyai István familiárisává fogadta.
1499. január 8. DL 263466.; kiadva DRESKA III, 343–344. (815. sz.)
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Szapolyaihoz.1231 Antalt később is Szapolyai szolgálatában találjuk, annak ugodi
várnagya volt.1232
A Poki család szerteágazó birtokügyletekkel rendelkezett. Törzsbirtokaik1233
Győr megyében voltak, de szereztek birtokot Esztergom, Sopron,1234 Tolna,1235
Veszprém1236 valamint Somogy1237 megyében is. Ezeken felül még egy budai
ingatlanjuk is volt.1238 A Poki fivéreknek szinte követhetetlen pénzügyleteik voltak.1239
Antal ugodi várnagyként szolgálta tovább Szapolyait, és birtokaival kapcsolatos perek
kapcsán még sokáig szerepelt a forrásokban.1240 1503-ból fennmaradt saját, Győr
megyei birtokával kapcsolatos levele, amelyet Budán keltezett.1241 1505 októbere előtt
hunyt el.1242 Három fia maradt utána, a háromkirályok nevével, amelyet talán a kölni
zarándokhely befolyásának tarthatunk.
3.12. Korlátkövi Péter alvárnagya
3.12.1. Rádai Barabás tatai alvárnagy 1513–1516
Rádai Barabás Korlátkövi Péter tatai alvárnagya volt. Származásáról,
személyéről nem rendelkezünk információval, családja nagyobb valószínűséggel a Pest
megyei Rádáról ered,1243 de nem zárhatjuk ki a lehetőségek közül a Zala megyei Rádát
sem.1244 Rádai tatai alvárnagyi működésére először 1514-ben utaltak.1245 Az ekkor

Egy Kanizsaak által elkövetett hatalmaskodás miatt Tencsénből bocsátott ki oklevelet a nádor 1493.
szeptember 12-én. DF 2633479., kiadva: HORVÁTH 2005, 104–105. (97. sz.)
1232
„per Antonium Paky castellanum castri Ugod” 1498., napi kelet nélkül, HEIMIANA 664. ugyanebben
az évben idézték meg bébi officiolátusa helyszínén: 1498 július 25.; DRESKA III, 339–341. (813. sz.),
illetve 1498. augusztus 8.: DRESKA III, 424–425 (42. sz.). Béb Ugod várának tartozéka: HORVÁTH
2002, 122.
1233
Mérges: 1472. július 21. DF 263627., kiadva HORVÁTH 2005, 77. (63. sz.); 1478. szeptember 25.
DF 263616., kiadva HORVÁTH 2005, 86. (76. sz.); további Győr megyei birtokok: 1481. december 13.
DF 263452., kiadása: TELEKI XII, 198–200. (DCLXXVIII. sz.); 1495 január 1. DRESKA III, 2010,
299. (784. sz.), Poki Antal tiltja testvérét Pétert Pok és Mérges elidegenítésétől.
1234
1472. szeptember 6. DF 263463.; más keltezéssel: TELEKI XI, 484–485. (DXLV. sz.)
1235
1472. szeptember 20. DL 88533.
1236
SOLYMOSI 1984, 188.
1237
Corvin adománya Hetésre és Dennára/Donnára: 1491. október 14. DL 101127., DL 101128.
1238
Ezt Péter árulása miatt elvesztették: 1495. június 15. PERÉNYI 327. (673. sz.)
1239
Somogyi birtokait Török Ambrusnak és fiának, Imrének adták el 2500 forintért. 1490. jauár 9. DL
88743. Egyes birtokok adásvátelére NEUMANN 2014, 396. (különösen 66. j.)
1240
A teljesség igénye nélkül: 1495. november 7. HORVÁTH 2005, 110. (101. sz.), 1497. január 31.
DRESKA III, 327–330.; 1497. szeptember 19. DRESKA III, 331–334, (809. sz.); 1497. december 13.
DRESKA III, 335–336. (811. sz.)
1241
1503. június 12. DF 208014. Sajnos a pecsét képe a fényképen nem látszódik rendesen.
1242
1505. október 16. u. DRESKA IV, 44. (844. sz.)
1243
CSÁNKI I, 33., 45. továbbá pl.: 1508. augsztus 24. DL 65643.
1244
CSÁNKI III, 96.; ennek fő birtokosa a zalavári apátság volt: CSÁNKI III, 198.
1231
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Korlátkövi

Péter

familiárisaként a komáromi várnaggyal együtt magukhoz vevén a tatai, szomódi és
bánhidai népeiket – és Korlátkövi Zsigmondot is –, a szintén Komárom megyében
fekvő Kismakk településre támadtak.1246 Innen pénzt és más vagyontárgyakat, köztük
zabot vittek el. Augusztus közepén újabb hatalmaskodásban vettek részt, amikor
ugyanott kereskedőket és jobbágyokat fogtak el és vittek Komáromba. 1247 1516-ban
levelet írt a pozsonyi tanácsnak, hogy a Corvin János által 1490-ben Tatáról elüldözött
zsidó, Mózes fia és anyja visszaköltözhessen a településre.1248
3.13. Összefoglaló
A szakirodalom azon régi tétele, hogy a familiárisok életük végéig szolgálják
urukat, a bemutatott példák alapján többször is bebizonyosodik (a Rozgonyiak esetében
Káli, Megyeri, Kázméri, Csépi, Újlakinál Laca, Kaplati, Kondé, kis kitérővel Buzlai).
Mindazonáltal ezt nem tekinthetjük merev szabálynak, hiszen arra is találhatunk példát,
hogy a szolgálat rövidebb ideig tartott. Az ilyen esetekben a familiáris többnyire súlyos
esemény miatt hagyta el dominusát.
Az is szembetűnő, hogy korszaktól függetlenül figyelhetjük meg azt a
jelenséget is, hogy a familiáris gyakran más családtagját, például fivérét is az adott úr
szolgálatában találjuk. Ez különösen az Újlaki-familiárisok esetén figyelemre méltó
(Grebeni, Laca, Kondé, Somogyi), de a Rozgonyiaknál (Bedegei, Kálnai, Csepi) és
Corvin esetében is (Poki) tapasztalható.

„fidelibus nostris egregio ac nobilibus Petro de Korlathkew castellano castrorum nostrorum Thatha et
Komaron vocatorum, item Osvaldo Sandor de Gyalla provisori curie et Johanni Keek de Komaron in
eadem Komaron et Barnabe de Rada(!) in dicto Thatha castris vicecastellanis constitutis” 1514. március
27. DF 274207.
1246
„Quomodo circa festum Beatorum Viti et Modesti martyrum proxime preteritum, tu Petre
Korlathkewy ex induccione et speciali subordinacioni, viris scilicet Osvalde Sandor, Barnaba Raday,
Benedicte Pyzkey, Iohannes Keek, Francisce fili(!) eiusdem Benedicti, Alberte Nezdey et Anthony
Korlathkewy misissis et destinatis quodam Martino Nagh familiari tuo aliisque quampluribus hominibus
et populis in predicta Thatha ac Banhyda et Zomold possessionibus vocatis sub officiolatu tuo scilicet
Petre Korlathkewy commorantibus, manibus armatis et potenciariis ad domum et curiam nobilitarem
prefatorum exponentium in porcione ipsorum possessionarium in possessione Kysmak predicta in
comitatu Comaromiensi existenti adiacenti habitas” 1514. március 27. DF 274207.
1247
„ceterum circa festum Assumptionis Beatissime Virginis Marie proxime preteritum tu similiter Petre
Korlathkewy modo simili ex induccione subordinacioneque viris scilicet Osvaldi Sandor, Barnaba
Raday, Benedicte Pyzkey, Francisci fili eiusdem Alberte Nezdey et Anthonii Korlathkewy missis et
destinatis te scilicet Iohanns Keek et aliis quampluribus familiaris tuis” 1514. március 27. DF 274207.
1248
1516. április 1. DF 243406., kiadása: MAGYAR–ZSIDÓ OKLT VIII, 122. (128. sz.)
1245
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A másik útja a nagybirtokos familiájába történő bejutásnak, ha az illetők olyan
személy szolgálatába álltak, aki az adott nagybirtokosnál volt familiáris. Erre a
lehetőségre mutat példát Fejér János vitányi várnagy esete is.
Ha viszont nem a familiáris személye, hanem az igazgatási feladat felől
tekintjük át adatainkat, jól látható, hogy mennyire különbözik az egyes várbirtokosok
szemlélete a vértesi várak igazgatásával kapcsolatban. Idősebb Rozgonyi István
várnagyait szinte életük végéig nevezte ki: nem cserélgette őket, sőt rájuk bízta egy-egy
megyéjének irányítását is. Megyeri Varjú Gergely győri alispánként, míg az itt be nem
mutatott Bátfai István csókakői várnagy Fejér megye alispánjaként 1249 is működött.
Rozgonyi esetében szerepet játszhatott az is, hogy ő még honorbirtokosként kezelte a
várak nagy részét. Fia esetében nem lehet az adatok alapján egyértelmű megfigyelést
tenni. A János-fiak igazgatási eszköztárában mindenesetre már szerepelt a várnagyok
cserélése, különböző pozíciókban történő elhelyezésük is. Újlaki Miklós szintén nem
hagyta, hogy egy-egy várnagya bárhol hosszú időt töltsön el, viszont Kaplati
pályafutása arra figyelmeztet minket, hogy egy várnagy szolgálati évei alatt
megszakításokkal több alkalommal is állhatott ugyanannak a várnak az élén. A
Rozgonyiaknál az 1470-es esztendőben történt fordulat a várnagyok megbízását
illetően. Bár egyértelmű adat arra nincsen, hogy Csókakővel együtt kezelték volna
Vitány várát, az már jól látható, hogy a várnagyok hosszabb időn keresztül látták el a
feladatukat. Ezt a tendenciát figyelhetjük meg Török Imre gesztesi várnagyainak
esetében, továbbá Korlátkövi Osvát1250 és Péter birtoklása alatt is. A többi birtokos
esetében túl kevés adat maradt arra, hogy következtetéseket lehessen levonni, de Corvin
János – talán a különleges időszak miatt – igen rövid időre (is) adott várnagyi megbízást
embereinek.
A várnagylista (17. táblázat) alapján jól látható, hogy egyes birtokosok
időnként egy-egy vár élére két várnagyot neveztek ki, de erre a kettős várnagyságra
nincs mindenütt egyértelmű motiváció. A legtöbb esetben úgy tűnik, hogy a többes
birtoklás adhat magyarázatot, hiszen mind ifjabb János esetében, mind idősb János
utódainál egyidejűleg több családtag érdekét kellett képviselni. Ennek ellenpéldáját is
láthatjuk, hiszen János-fiak birtoklása idejéből egyik vértesi vár esetében sem maradt

Bátfai István Csókakőn 1427-től alvárnagy, 1432-től várnagy, fejéri alispán legkésőbb 1436-tól:
ENGEL 1996, 128., 296. Korábban is Rozgonyi szolgálatában volt, veszprémi alispánként.
1250
Az ő esetében csupán a fia által is megbízott komáromi várnagy hosszabb működéséből
következtethetünk erre.
1249
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arra vonatkozó utalás, hogy több személyt neveztek volna ki az élükre. Erre
magyarázatot adhat egyrészt, hogy a források szűkössége miatt nem rendelkezünk
elegendő ismerettel, vagy feltételezzük – főleg az elkülönülő rezidenciák miatt – hogy a
váruradalmakat is szétosztották egymás között. Harmadik lehetőség lehetett a
birtokosok számára, ha a várnagyokat arra kötelezték, hogy mindegyik birtokos
érdekeinek védelmére tegyenek esküt. Legalábbis erre utal, hogy Csókakő esetében a
János-fiak próbálták megszerezni ifjabb János várnagyától egy ilyen értelmű esküt.
A kettős várnagyi kinevezések azonban olyan esetben is megfigyelhetőek,
amikor semmilyen információnk nincsen arra, hogy az adott várat több személy
birtokolta volna. Ezt figyelhetjük meg Újlaki Miklós kormányzási rendszerének elején,
amikor szinte minden alkalommal megnevezik a két várnagyot Gesztes élén. Ennek
magyarázata vélhetően a birtokos érdekeinek biztosítása, tehát hogy a két várnagy
ellenőrizte egymás munkáját. Idővel azonban vagy a forrásadottságok miatt vagy azért,
mert Újlaki az igazgatásában is változtatásokat hajtott végre, már csak egy-egy
várnagyáról van adatunk, mint Kondé, vagy Kaplati második, illetve Buzlai
várnagysága idején. Ez esetben az lehet a megoldás, – és ezt Buzlai László pályája is
alátámasztja – hogy ezekben a személyekben jobban megbízott Újlaki és nem látta
szükségét másik kontrollszemély kinevezésének. Magyarázat lehet az is, hogy Mátyás
király uralkodásától a várak rendezett helyzete és a békésnek tekinthető körülményekre
vezethető az, hogy „csupán” egy várnagy volt jelen. Ennek azonban részben ellentmond
az, hogy ekkor is előfordult a kettős várnagyság 1471-ben. A kettős várnagyságot még
Török Imre esetében láthatjuk viszont, akinél szintén az lehet a kézenfekvő magyarázat,
hogy rezidenciájától és nándorfehérvári báni hivatalától távol fekvő Gesztes irányítását
két egymást ellenőrző személlyel láthatta leginkább biztosítottnak.
Vajon a birtokosok milyen szempontok alapján választották ki várnagyaikat? A
kipróbált hűség és szakértelem mellett számított-e vagy lényeges volt-e, hogy
helyismerettel is rendelkezzenek? Amennyiben a 11–14. térképre1251 tekintünk, jól
láthatjuk, hogy a vértesi várak irányításánál nem játszhatott szerepet a helyi
beágyazottság és a helyismeret. Idősebb Rozgonyi István három várnagya közül a győri
alispánságot is viselő gesztesi várnagya a közeli Győr megyéből származott, amely
A térképeken jelölt megye azt a kiinduló állapotot jelzi, amikor az adott személy a Vértesben birtokos
úr familiárisi szolgálatba állt, így például a Lacák Vas megyébe kerültek, hiszen 1443-ban még
mihályfalvi az előnevük, míg Temeshelyi Dési Péter az 1470-ben megszerzett Iklód birtoka miatt
Doboka vármegyébe. A nehezen meghatározható hátterű Baán Andrást ismert birtokai alapján csupán a
Solti székben jelöltem.

1251
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megye ispánja maga Rozgonyi volt. A másik két esetben várnagyai távolabbi vidékről
származtak, akikkel Rozgonyi már veszprémi adminisztrátori kinevezése alatt is együtt
dolgozott. Fia szintén távolabbi megyékből fogadta fel várnagyait. Újlaki Miklós is
távolabbi megyékből szervezte meg a Gesztes várának irányítását. Az „áttörés” igazán
csak idősebb Rozgonyi János halála után következett be. Örökösei már Fejér, Komárom
és Esztergom megyei nemesekből fogadták fel várnagyaikat. Néhány kivételtől
eltekintve azonban a többi birtokos sem tekintette elsődleges szempontnak, hogy helyi
nemesek közül hívják várnagyukat, amit itt is indokolhatott az, hogy távolról
irányították vértesi birtokaikat, amelyek „személyzetét” is rezidenciájuk környékéről
választották ki.
A helyismeret megszerzésére, a helyi kapcsolatok kiépítésére több lehetősége
is volt a familiárisnak. Sajnos a várnagyok előmeneteléről nagyon kevés adattal
rendelkezünk, de Kerekes Pál esete rávilágít arra, hogy az uradalom szervezetében
eltöltött idő hozzásegíthette az aspiránst a helyismerethez, hiszen Kerekes Pál is 1447ben már a tatai uradalomban volt tisztviselő, és csak 6 évvel később vált várnaggyá.
Meg kell jegyezni azt is, hogy a János-fiak szolgálatában – bár a váraik élére nem
neveztek ki helyieket – a Komárom megyei nemesek jelentős karriert futhattak be. Jó
példa erre Kovácsi Demeter, aki szomszédként jelen volt, amikor Tata birtokába iktatták
a Rozgonyi-fivéreket,1252 1455-ben szabadispánságot kapott V. Lászlótól,1253 majd
haláláig Rozgonyi János altárnokmestereként működött 1460 és 1469 között.1254
Bábolnai János először Rozgonyiak által megnevezett királyi ember, 1255 majd Rozgonyi
Fejér megyei alispánja volt 1464-ben.1256 A másik jelentős karriert befutó személy
Vasdinnyei Vas János volt, aki többnyire a Rozgonyiak ügyvédjeként szerepel az
oklevelekben,1257 majd emellett Rozgonyi János Fejér megyei alispánja is volt 1465–

„Demetrio literato de Kowachy” 1448. április 25. DL 14157., „Demetrio de Kowachy” 1459.
december 31. DL 15410.
1253
1455. december 2. DF 207898. Az adomány kiállításában feltételezhetjük a Rozgonyiak közvetítő
szerepét.
1254
1460. november 25. DF 242698., 1463. június 5. DF 240482., „egregio Demetrio de Kowachy
vicemagistro thavarnicorum, nostro familiari speciali” 1464. április 2. DF 203560., kiadva HÁZI I/5.
104. (128. sz.), 1465. március 11. DF 214279., kiadva BÁRTFA 242. (1578. sz.), 1468. december 23.
DF 270414., 1469. február. 21. DF 203780., kiadva HÁZI I/5. 284. (329. sz.)
1255
1448. szeptember 20. DL 88232., és DL 14198.
1256
1464. szeptember 24. DL 45131.
1257
1461. június 5. DL 15596., 1461. november 30. DL 14625., 1462. február 21. DL 14117., 1464.
február 23. DL 15916., 1468. március 2. DL 16253., 1470. június 17. DL 16949.
1252
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1469 között.1258 Ezt követően – vélhetően Kovácsi Demeter halála következtében –
idősebb Rozgonyi János altárnokmestere lett.1259 Hűséges szolgálataikért – Rozgonyi
Osvald relációjára kiadott oklevélben – szabadispánságot kapott Vas János és testvére
Márton Komárom megyei birtokaikra.1260
Sok várnagynál, familiárisnál figyelhető meg viszont, hogy érthető módon
szolgálati helyükön próbáltak birtokokhoz jutni. Idősebb Rozgonyi mindhárom
várnagya szerzett birtokot magának: Káli Péter Tagyoson, Megyeri Gergely az
Eszergom megyei Becséren, míg Bátfai István csókakői várnagy a Veszrpém megyei
Csépen – ahol azzal az indokkal kapott egy házat ura közbenjárására, hogy el tudja látni
feladatait, távol Ung megyei birtokaitól.1261
Ifjabb János idején a várnagyok birtokokkal történő megerősítése nagy
lendületet kapott. Főként a vár uradalmaiból szereztek területet, ám ez nem minden
esetben lehetett Rozgonyi szempontjából önkéntes, mint azt Gergelylaki Sandrin és
Bedegei

Benedek

esetében

láttuk.

Újlaki

Miklós

is

támogatta

familiárisai

birtokszerzését, akik többször szereztek Fejér megyében is falvakat, mint Laca fivérek
vagy Somogyi és Buzlai; Csicseri Orosz Mihály pedig tatai ingatlanra kapott adományt
Corvin Jánostól. Szerdahelyi Imreffy Mihály is tett adományt nem nemes familiárisának
a vár uradalmából. Egyes esetekben felsejlik az a lehetőség is, hogy ezek – itt csak a
dominus támogatásával megszerzetteket értve – egyfajta szolgálati birtokok lehettek.
Legalábbis elgondolkodtató, hogy Kerekes Pál megkapta Apostol birtokát, majd a
következő – rokoni kapcsolatban ismereteink szerint nem álló – várnagy, Acél István
szintén Apostol területén bírt tulajdonnal. Sajnos a rendelkezésre álló adatok csekély
száma a kérdést nem engedi eldönteni.
Mivel a vértesi várak esetében gyakran előfordult, hogy többen birtokoltak egy
várat, felmerülhet az a kérdés is, hogy a várnagy, illetve a tisztikar szolgálata milyen
módon oszlott meg a birtokosok között. Ha közeli rokonnak számító birtokos osztozott
egy-egy váron, szinte lehetetlen követni, hogy a várnagy kinek a tényleges
szolgálatában állt. A János-fiak irányítása alatt több oklevél őrizte meg Kázméri Masa
Mihály nevét és tevékenységét. Az adatokat megvizsgálva arra a megállapításra jutunk,

1465. napi dátum nékül. DL 16160., 1465. május 6. DF 200502., 1469. január 24. DF 281334., 1469.
május 8. DF 200519.
1259
1470. június 11. DL 106610.
1260
1460. február 19. DL 69479.
1261
A Veszprém megyei Csép birtokot csak élete tartamára kapta Bátfai. „relacio Stephani de Rozgon
comitisThemesiensis” 1435. március 27. DL 44027.
1258

177

hogy Kázméri élete folyamán mindegyik fivért szolgálta. Lehetséges, hogy ezekben az
esetekben a fivérek közösen döntöttek és egy-egy feladattal bízták csak meg? Esetleg
mindenkinek hűséggel tartozott, ám időlegesen mindig csak az egyik úr utasítását
követte? Sajnos nem tudunk rá választ adni. Azonban ez az eset arra jól rávilágít, hogy a
János-fiak között figyelemre méltóan szoros együttműködés állt fenn.
A várnagyi karrierekre, a tisztségnek az uradalmi szervezetben betöltött
tekintélyére nem rendelkezünk sok adattal. Az uradalom szervezetén belül történő
előlépések között Kerekes Pál gazdasági-nótáriusi feladatok végzése után nyerte el a
várnagyi tisztet. Bü(k)li Balázs pedig előbb banai vámos volt, utána lett várnagy. A
nagybirtokon belüli mozgásra is kevés esetben találunk példát: Kázméri Masa Mihály
mellett Buzlai László és Kaplati Mihály előrelépéseire maradt adat. Az utóbbi kettő
pályája arra is rámutat, hogy az Újlaki uradalomban Gesztes előkelőbb helyet foglalt el,
hiszen jelentősebb megbízatások után is (vissza)kerültek a familiárisok a vár
irányítására. Mindkét esetben előfordulhat, hogy Újlaki közeli birtokaira való tekintettel
utalta ki a szolgálati helyüket.
A Vértes várainál is megfigyelhető az a jelenség, amelyre Neumann Tibor
hívta fel a figyelmet: a délvidéki nemesek előretörését a 16 században.1262 Bár éppen e
korszakban csappan meg a rendelkezésre álló források száma, az azért jól látható, hogy
a Szerdahelyi irányította Vitánynál egy Andorkó és egy vagy kettő Horvát nevű várnagy
szolgált. Török Bálint pedig – legkésőbb 1528-ban – a korábban szabadkai birtokán
dolgozó Kis Jánost bízta meg Gesztes várának irányításával.
A várnagyok különböző társadalmi háttérrel érkeztek, de az elég egyértelmű,
hogy a tisztség súlyának megfelelően többségük tehetős, előkelő (egregius) nemesek
csoportjába tartozott, akik több megyében rendelkeztek birtokkal, és szolgálatukat is
javaik bővítésére tudták fordítani. Egy szűkebb csoportjuk pedig azon a határon állt,
hogy átlépjen a várbirtokos nemesek közé, ami dominusuk támogatása nélkül persze
nem sikerülhetett. Erre azonban rendkívül ritkán nyílt lehetőség, és főként a bizonytalan
időszakokban fordulhatott elő, hiszen Káli Péter essegvári részéről az 1440-es években
értesülünk, míg a Pokiak Corvin uradalmainak eladományozása során tettek ugyanerre
kísérletet, nem beszélve Dési Péterről, aki a király elleni lázadás után tett próbálkozást
Torockó megszerzésére. Ezek a próbálkozások azonban rendszerint kudarcra voltak

1262

NEUMANN 2007, 125.
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ítélve: a várbirtokosság váláshoz nem a nagybirtokos, hanem sokkal inkább a királyi
udvari szolgálaton keresztül vezethetett az út.
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4. A várak mint rezidenciák
Az uralkodói jelenlétet a nagybirtokosokéitól mindenképpen külön kell
tárgyalni, hiszen – bár a várak a medium regnihez közel találhatóak, – a koronás fők
saját rezidenciával rendelkeztek, udvarukat a vizsgált korszakban Visegrád után Budán
alakították ki. A várak rendeltetésére, jelentőségére és szerepére szolgáltathat adatokat
az itt eltöltött idejük vizsgálata.
4.1. Királyi tartózkodások a Vértesben
4.1.1. Nagy Lajos
A 14. században és a 15. század első felében a vértesi várak az uralkodók által
adományozott honorok részét képezték. Ezért Károly, Lajos és Zsigmond uralkodásának
idejét érdemes külön tárgyalni a késő középkori királyok korszakától. I. Károly
uralkodásának első feléről két itinerárium is készült.1263 Napjainkra a fennmaradt
oklevelek nagy többsége kiadásra került, azonban a kötetekben nem találunk a térségre
vonatkozó adatokat. Így Nagy Lajos az első királyunk, akit a Vértesben – IV. László
1276. évi vértesszentkereszti1264 jelenléte után – igazolhatóan ki tudunk mutatni. A
lovagkirály nevében 1362 februárjában a nagypecséttel megerősített oklevél hátoldalán
levő bejegyzés tudósít bennünket arról, hogy a király az okmány kiállítására a
„Vértesben megírt” parancslevéllel adott utasítást.1265 Ezt követően megszaporodnak az
uralkodói tartózkodásokra vonatkozó adatok: 1363. november 23-án Gerencsér faluban
állított ki oklevelet,1266 majd egy héttel később a Csókakő várához tartozó Móron.1267 A
következő év nyarán újra felkereste Gerencsért. Eddigi ismereteink szerint ekkor
nevezték először vadászhelynek a települést, ahonnan a király július végén több
oklevelet is keltezett.1268 Két esztendővel később novemberben az Al-Duna felől

ENGEL 1988, 136–139.; ennek bővítése, pontosítása: KRISTÓ 2003, 297–347.
„apud Sanctam Crucem in Wertes” 1276. március 21. DL 931.; „apud Sanctam Crucem in Vertes” ua.
DL 1249.”; apud Sanctam Crucem in Vertus” DL 5985., kiadása: HOKL 74. (64. sz.), REG. ARP. II,
158. (2696. sz.).
1265
1362. február 20. DF 207335. kiadva: HO II, 108–109. (77. sz.).
1266
„in villa Gerencher” 1363. november 23. DL 90604., gyűrűspecséttel megerősítve. Előtte ismert
kassai tartózkodása 1363. október 25-ről. DL 41423.
1267
„in Moor” 1363. november 30. DL 41551., gyűrűspecséttel megerősítve. Ezt követően a király ismert
budai tartózkodása 1363. december 13. DL 106146.
1268
„in villa Gerencher” 1364. július 25. DF 230493.; „in villa Gerencher in loco venationis nostre” 1364.
július 26. DL 5333., kiadása: FEJÉR IX/3, 391. (CCXIV. sz.); „in villa Gerencher” 1364. július 26. DL
5332.
1263
1264
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érkezett kíséretével,1269 1366. december 6-án1270 és 7-én1271 Velencének írt több levelet
a vértesi vadászhelyéről. Három évvel később ismét Gerencséren tartózkodott Lajos
király: több napot töltött el itt, ahol január 25-én1272 és 27-én is oklevelet állított ki.1273
Három évnyi szünet után legközelebb 1372 őszén érkezett vidékünkre, miközben több
vadászatra alkalmas helységben is megfordult.1274 A Vértes vidékén és Komárom
megyében hosszabb időt töltött el: először október 22-én,1275 majd október 26-án is
okleveleket bocsátott ki Gerencséren.1276 Mindenszentek ünnepén már a Csallóközben
fekvő Nagymegyeren tartózkodott,1277 majd november 7-én a Győr megyei Börcsön
keresztül vonulva november 22-én érkezett Neszmélyre,1278 ahonnan decemberre már
elhagyta a megye területét. Ezután I. Lajos király bizonyíthatóan közel egy évtizedig
nem fordult meg a térségben. Felesége, Kotromanić Erzsébet királyné viszont 1381.
július 7-én látogatást tett Gerencséren.1279 Bár egyértelműnek tűnik, hogy a királyi pár
nem együtt mozgott,1280 a Lajos király nevében július 8-án Esztergomban1281 kiadott
oklevél arra enged következtetni, hogy ez idő tájt akár a Vértesben is megfordulhatott.

1366. november 3., Lugos, DL 41690.; 1366. november 9., Mezősomlyó, DF 285834.; 1366. nov
11.(?), Temesvár, DL 104484.
1270
„in Werthus loco nostre venationis” ANJOUKORI OKMT. II, 652. (486. sz.), 653. (487. sz.)
1271
„in Werthus loco nostre venationis” ANJOUKORI OKMT. II, 653. (488. sz.)
1272
„in Gerenche(!)” 1369. január 25. HO III, 235. (180. sz.).
1273
1369. január 27.: „in Gerencher” DL 48670. Lajos király oklevelei alapján a gerencséri kirándulása
előtt és után Visegrádon tartózkodott.
1274
Nagyboldogasszony ünnepén a Zólyom megyei Lipcsében volt (DL 6049.). Szeptember 2–14. között
a Zólyom megyei Szalatnán („Zalathna”, DL 100183., DL 96476.), szeptember 25–29. között
Pozsonyban (DL 6057., DL 6058.; DL 101917.), október 4-én a határ melletti Holicsnál tartózkodott
(„in villa Wyvar”, DL 6059.), október 6-án Nagyszombatban („Thyrnavia” DL 6060.), október 8-án
pedig Szenc („Zemche”, DL 60344.) érintésével visszatért október 9-re Pozsonyba (DL 87538.).
Október 13-án Nagymartonban („in villa seu oppido Nogmortun”, DL 41879.) adott ki oklevelet, majd
október 14–16. között Sopronban (DL 44041., DL 6068., DL 6069.) járt.
1275
„in villa Gerencher” DL 6070., kiadása: FEJÉR IX/4, 426.; „in villa Scherencher(! – helyesen
Gerencher)” VESZPRÉMI REG. 265., korábbi kiadása: FEJÉR IX/6, 169.
1276
„in Gerencher” DL 41881., DL 41882.
1277
„in villa Megyer, loco venationis nostre” DL 6072.; „in villa Megyer, in loco venationis nostre” DL
57367., DL 84796. A két szóba jöhető Megyer közül a Győr megyei Megyer a kevésbé valószínű. Ezt
többször nevezi Szőlősmegyernek, hiszen lakott vidék, szőlőművelés folyik területén, birtokosa a győri
káptalan. A Komárom megyei Megyer pedig királyi birtok, igaz 1368-ben condicionáriusai éppen
elhagyták. CSÁNKI III, 490.
1278
„in villa Aberch” DL 62732., valószínűleg azonosítható „villa Berch-csel, a mai Börcs elődjével”
CSÁNKI III, 537, 546.; „in Nezmeel” DL 5997.; „in Nezmel” DL 6075., DL 17108.
1279
„in Gerencher” 1381. július 7. DL 86196.
1280
Míg Erzsébet királyné június 27-én Csepel szigetén tartózkodott (DL 6801., DL 6802.), addig Lajos
király Diósgyőrből kiindulva (1381. június 23. DF 211049. nagypecséttel megerősítve) július 3-án még
a Borsod megyei Garadnán tartózkodott („in villa Gradna”; „commissio domini regis propria relacio
domini Geublini episcopi Transsilvanie” 1381. július 3. DL 6803., DL 6804.). A királyi pár ezután
külön folytatta az útját. Erzsébet Budára tért vissza (1381. július 29. DL 42200.), míg Lajos Zólyomra
ment („Zolii” 1381. július 18. DF 238583. és „Zolii”, „commissio domini regis” július 24. DF 201031.).
1281
Esztergom, 1381. július 8. DF 238993., nagypecséttel megerősítve.
1269
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A felsorolt adatok alapján a tartózkodások időtartamát az Anjou-korban nehéz
megbecsülni, problémás továbbá a Visegrádon keltezett oklevelek meghatározása is.
Elméletileg hosszabb királyi tartózkodások lehetőségét rejti magában az a tény, hogy a
bemutatott adatsorok esetében ritkán találunk a gerencséri tartózkodásokat követő
napokon kiállított okleveleket. Jól rávilágít erre az 1366. esztendő azon adata, amely
során – ugyan ismeretlen helyről keltezett – királyi parancslevélre állítottak ki december
13-án Visegrádon egy oklevelet.1282 A Lajos nevében kiállított oklevelek kelt helye
Visegrád, egészen 1367. január végéig, amikor már Zólyom területén volt a király.1283
Arra a kérdésre azonban nem lehet választ adni, hogy Lajos december 7. és 1367. január
28. között hol tartózkodott – csak annyi biztos, hogy december közepén és január
közepén1284 nem volt Visegrádon.
4.1.2. Zsigmond király
Zsigmond király itineráriumát már évekkel ezelőtt összeállították,1285 így azt az
újabban előkerült források segítségével is csupán néhány helyen kellett bővíteni. A
Zsigmondkori Oklevéltár kötetei által feltárt anyagnak is köszönhetően sokkal több,
pontosabb adattal rendelkezünk e korszakban, mint az Anjou-korban. A legelső adat
1388-ból származik: április 8-án,1286 majd október 24. és november 4. között Zsigmond
és felesége nemcsak Gesztes várát keresték fel, hanem a közeli Majkon is hosszabb időt
töltöttek el.1287 Zsigmond két évvel később, 1390. március végén az akkor Lackfi
birtokában levő Tatán vendégeskedett.1288 Az ezt követő közel két évtizedben az

1282

1366. december 13. DL 33754.
Zólyom, 1367. január 28. DF 281267.; 1367. január 29. DL 5521.
1284
Legalábbis a királyné parancsára is állítottak ki Visegrádon oklevelet: „commissio domine regine
specialis” 1367. január 16. DF 212699.
1285
ENGEL–C. TÓTH 2005.
1286
„in Gestes” 1388. április 8. DF 271979. („relatio domini Leustacii magister curie”); „Gestes”,
ugyanaznap, DL 102800. (újkori átírásban).
1287
„in villa Mayk” 1388. október 19. DL 83415.; „in villa Mayk” október 25. DL 52609.; november 2.
„in Wertes in villa Mayk” DL 90664. (átírásban); „in villa Mayk” november 4. FEJÉR X/1. 449.
(CCLIII. sz.); „in castro nostro Gheztes” 1388. október 24. FEJÉR X/1, 447–449. (CCLII. sz.), ZSO I,
76. (775.sz.), „in castro nostro Gestes” november 1. DL 7447. („relatio domini Stephani palatini”); „in
Gezthes” DF 201907.; Mária királynő oklevelei: „in castro Gestus” október 30.; „in castro Gestus” DL
58685. („relatio magistri Francisci magister curie”); „in castro Geztus”, ugyanaznap, DL 58686.
1288
„in Tata” 1390. március 31. DL 52673. („relatio Iohannis filii Georgii”). A következő napon a
birtokos nádor is adott ki Tatán oklevelet „in Tata” 1390. április 1. DL 42437. – Úgy tűnik, innen
Esztergomba vonult tovább, ahol nagypecséttel két oklevelet adtak ki: 1390. április 2. DL 52675. és DL
52676. Zsigmond még négy nappal később kiadott oklevél alapján is ott volt: „commissio propria
domini regis” 1390. április 6. DL 7584., vö ENGEL—C. TÓTH 2005, 63.
1283
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uralkodó bizonyíthatóan nem kereste fel a várakat;1289 bár 1405-ben Csákváron járt,1290
de az utazás részleteiről nem rendelkezünk több információval.1291
Zsigmond és a térség kapcsolatában sorsfordítóvá az 1409. év vált. Az
esztendő folyamán többször kereste fel Tatát és környékét: január 21.,1292 március 26–
27.,1293 augusztus 25.,1294 valamint október 5.1295 környékén, továbbá október 27-től
november 8-ig,1296 majd november 22–23.1297 körül. A hirtelen megnövekedett
érdeklődés hátterében a vár megépülése állhatott. 1410 tavaszán a király és kísérete a
Vértes felé vette útját: március 6. és 9. között Tatán,1298 míg március 12-én
Gerencséren1299 jártak. 1411. december 15. és 18. között1300 újra Tatára látogatott

Pl. 1403 szeptember 4–7., Esztergom, majd utána szeptember 12-től Buda. ENGEL–C. TÓTH 2005,
80. Előtte az itinerárium alapján Budán volt augusztus 26-ig. ENGEL–C. TÓTH 2005, 80., azonban
szeptember elején Székesfehérvárott is járt a király: „in Albaregali” 1403. szeptember 2. DL 35311.
(átírás); „in Albaregali” 1403. szeptember 3. DL 8890. („relatio Pypo comitis Themesiensis); „Albe”
1403. szeptember 3. DL 8891. („relatio Piponis comitis camrarum salium”). Egy másik lehetőség: 1407.
július 2. Buda, majd július 6. Neszmély, végül július 17-én visszaatért Budára. ENGEL–C. TÓTH 2005,
86. Július 2. és július 17. között csupán a Neszmélyen keltezett oklevél ismert, de a többi napról –
egyelőre – nem rendelkezünk információval.
1290
„in Chakwar” 1405. február 21. DL 87729., ZSO II, 436. (3672. sz.); az oklevelet a pecsét távolléte
miatt Miklós kápolnaispán pecsétjével erősítették meg.
1291
Előtte február 10–20. között Visegrádon volt. ENGEL–C. TÓTH 2005, 83. Négy nappal később:
Buda 1405. február 24. DL 100339. és DF 282387.
1292
„in Tatha” 1409. január 21. DL 13497. (átírásban); „in Thata” ugyanaznap, DF 274791. (átírásban);
„in Thatha” ugyanaznap, DF 274803. (átírásban); „Tatha” ugyanaznap, DF 274796. (átírásban).
1293
Zsigmond Budáról indulva – „Ofen” 1409. március 25. DF 283725. – érkezett térségünkbe, a
következő két nap mind Bánhidán, mind Tatán adott ki oklevelet: „in Bamhyda(!)” 1409. március 26.
DL 61298. („relatio Simonis de Rozgon iudicis curie”); „in Banhyda” 1409. március 27. D 9529.
(átírás); „in Thatha” 1409. március 26.; „in Thatha” 1409. március 27. DL 42984. (függőpecsétes);
március 28-tól mind Zsigmond (ENGEL–C.TÓTH 2005, 89.), mind a relációs jegyzetben szereplő
Rozgonyi Simon Budán tartózkodott (1409. március 29. DL 7614., március 31. DL 273551.).
1294
„in Tatha” 1409. augusztus 25. DL 61304.; „Bude” 1409. augusztus 31. DL 85585. Előtte augusztus
15-ig a tartózkodási hely Buda, utána nem maradt fenn egyértelmű tartózkodásra utaló kiadvány, csak a
tatai oklevél. Meg nem erősíthető adatként augusztus 19-én Zsigmond Visegrádon tartózkodott. ZSO II,
269. (6988. sz.).
1295
„in Tatha” 1409. október 5. DL 8908. (átírásban) és DL 12800. (szintén átírásban); „in Wissegrad”
1409. október 9. DL 73902. („propria commissio domini regis”). A két időpont között nem maradt fenn
egyértelmű tartózkodásra utaló oklevél.
1296
„in Tatha” 1409. október 27. DL 43159. (átírásban); „in Tata” 1409. október 28. DL 9602. („[relatio]
comitis Symonis iudex curie regie”); „in Tata” november 7. DL 43015. (relatio comitis Symonis de
Rozgon iudicis curie regie”); in Thata” november 8. DL 62215. („relatio comitis Symonis de Rozgon”).
A tatai utazás végét jelentheti következő napon a Fejér megyei Száron kiadott oklevél: „in Zard” DL
66879. (az átírás szerint a király parancsára kiadott oklevél).
1297
„in Thata” 1409. november 22. (átírásban); „Tata” november 23. DL 101982.; „Thata” november 23.
DL 61306. (átírásban). Mind november 9–22. között, mind november 23. és december 6. között
hallgatnak a források Zsigmond tartózkodási helyéről. ENGEL–C. TÓTH 2005, 90.
1298
„in Thata” 1410. március 6. DL 69749. („relatio comitis Simonis iudicis curie regie” –roppant
halvány); „in Thata” március 9. DL 64133. („commissio propria domini regis”), valamint DL 64142.
(átírásban). A tatai keltezés előtt március 4-én Ercsiben tartózkodott, majd március 16-tól Budán.
ENGEL–C. TÓTH 2005, 90–91.
1299
„in Gerencher” ZSO II/2, 644. (7418.sz.). Az oklevél eredetije jelenleg nem elérhető.
1300
„in predicta Thatha” 1409. december 15. DF 254654. és DL 9846. (másolat); „in Thatha” december
16. DF 230906.; „in Tata” december 17. DL 73480. és DL73481., valamint DL 79053.; „in Thata”
1289
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Zsigmond. Az elszórt adatokból úgy tűnik, hogy decemberben a megye több falván,
Császáron és Környén1301 keresztül utazott vissza Budára. Ezután egy bő évtizedig nem
járt a Vértes vidékén; erre legközelebb 1421. július 29-én került1302 sor, hogy egy
székesfehérvári kitérővel augusztus 9-én1303 újra megérkezzen Tatára. A következő évek
során mindig szakított időt arra, hogy szeretett várát és annak környékét felkeresse.
1422. május 11. és 13. között1304 – feltehetően egy kis erdei vadászattal megtoldva1305 –
ismét itt tartózkodott, majd Fehérvár felé vette az útját. Nem sokkal később, június 29én és 30-án1306 a tatai vár falai között pihent meg. 1423-ban több alkalommal is módja
nyílt Tatára és vidékére látogatni. Bár az uralkodó nevében kiadott oklevelek alapján
csupán február 6-án1307 lehet utalást találni Zsigmond tatai jelenlétre, egy pozsonyi levél
arról tájékoztat bennünket, hogy a király az idejét a Vértesben tölti, és csak utána megy
Budára.1308 Az uralkodó és kísérete augusztus végét és szeptember elejét Esztergom és
Neszmély körzetében töltötte, de a fennmaradt oklevelek alapján tatai tartózkodásukra
nem maradt fenn utalás.1309 Végül erre is sor került, amikor november végén

december 18. DL 9847. („relatio magister David de Albeus pridem comitis Zoliensis”); „in Tatha”
december 18. DL 79054. (relatio magistri David pridem comitis Zoliensis); „in Tatha” december 18. DL
9996. (átírás); „in Thatha” december 18. DL 58872. („relatio Stephani de Kampolth”). A király
december 10-én még Visegrádon volt, Budára december 23-án ért. ENGEL–C. TÓTH 2005, 93–94. – A
király tatai tartózkodására utal a szolgálatában álló mainzi polgár Erhart Windecke Emlékiratának azon
passzusa, hogy 1411-ben Tatáról a királytól kapot okmányokat Pozsonyba juttatta el: WINDECKE 9.
fej. (p. 25.)
1301
„in Chazar” 1411. december 21. DL 57423. („commissio propria domini regis”); „in Kernie”
december 22. DL 101992. (átírás).
1302
„in Thata” 1421. július 29. DL 68337. („commissio propria domini regis”).
1303
„in Tath[a]” 1421. augusztus 9. DF 250395. és DF 251962. (az adatbázisban ugyanaz a fénykép két
számon felvéve; átírásban); július 26-ig Pozsonyban volt Zsigmond. Ezután 29-ig hallgatnak a források,
29-én Tatán, majd augusztus 3-án Székesfehérváron, majd újra Tatán járt, ahonnan Visegrádra érkeztek
augusztus 10-én. ENGEL–C. TÓTH 2005, 108. – Garai nádor Pozsonyból kelteztett oklevelet:
„Posonii” 1421. augusztus 6. DL 11120. (átírásban). Az oklevél a DL–DF-adatbázisban hibásan
Zsigmond király kiadványaként szerepel.
1304
„in Thata” 1422. május 11. DL 11213. („commissio propria domini regis”); „in Thata” 1422. május
13. DF 274804.
1305
1422. május 16-án a Fejér megyei Csurgón adott ki oklevelet, május 20–21-én pedig Fehérvárott.
ENGEL–C. TÓTH 2005, 111. Egy később tárgyalandó 1435-ös eset alapján hasonló módon, szintén
Pozsonyból indult a király és közel ennyi időt vett igénybe, hogy a Vértes erdejében – ottani várait
felkeresve – vadászgatva tölthette idejét, ahonnan Fehérvárra érkezett Csurgó érintésével.
1306
„in Tata” 1422. június 29. DL 11225. („propria commissio domini regis”); „in Thata” 1422. június 30.
DL 58964. (commissio propria domini regis”). Innét július elsején Igmánd érintésével Pozsony irányába
haladt tovább. ENGEL–C. TÓTH 2005, 112.
1307
„in Thata” 1423. február 6. DL 92613., DF 262601. (másolat).
1308
„der künig in dem Schilttperg gewesen ist” 1423. február 12. DF 202250., kiadása: HÁZI I/2., 240.
(274.sz.). A király február 5-én a Pozsony melletti Köpcsényből indult, 13-án Visegrádra érkezett,
ahonnan 23-án Budára utazott tovább. ENGEL–C. TÓTH 2005, 113. Ez alapján legalább hat napja volt,
hogy a Véresben töltse idejét.
1309
1423. augusztus 16. egy Abaúj megye hatósága által sajátosan átírt oklevél, amely sarkán szerepel a
„commissio propria domini regis” kancelláriai jegyzet, kelethelye „Strigonio” augusztus 20. DL 32501.;
„Strigonii” szeptember 8. DL 11406. és DL 11407. (átírásban). Ez alatt az idő alatt Zsigmond biztosan
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Székesfehérvárról Csákvár1310 érintésével vonult Tatára, ahol decemberben 8–19. között
számos napot eltöltött,1311 mielőtt Budára ment volna tovább. Az uralkodó 1424. nyár
végi és szinte a teljes őszi utazásait – az adatok alapján – Tata kiindulási ponttal
szervezte meg. A tágabb értelemben vett térségben augusztus 12. és november 8. között
kíséretével együtt számos települést és várat felkeresett. Augusztus 12-én Csákváron1312
pihent meg, majd 14. és 24. között Tatán1313 tartózkodott. (Ezek a hetek nemcsak
vadászattal, de külpolitikai tárgyalásokkal is teltek, ahogy arra a király mellett
tartózkodó Erhart Windecke emlékirata is utal.)1314

Innét az Esztergom megyei

Ravaszkeszőre ment 28–29-én, ahonnan szeptember elsején ismét Tatára1315 utazott
vissza. Egy rövid csepeli kitérő után feltehetően a Fejér megyei Szár 1316 falun keresztül
szeptember 7-én ismételten Tatára1317 érkezett, ahonnan Fehérvár felé vette az irányt1318.
Szeptember 18-tól 29-ig újra Tatán1319 találjuk, majd október 3-án Gerencséren1320 adott
ki oklevelet. Zsigmond és udvara ezt követően megint Tatán állapodhatott meg egy
időre: október 9. és 30. között számos oklevelet bocsátott ki a tatai vár falai között.1321

tartózkodott Budán is, pl.: „Bude” 1423. szeptember 4. DF 264281. („de commissione domini regis”),
vö. ENGEL–C. TÓTH 2005, 114–115.
1310
„in villa Chakwar” 1423. december 6. DF 202270. („relatio Piponis de Ozora comitis Temesiensis”),
kiadása: HÁZI 1/2. 254. (294. sz.); Ozorai Zsigmond más oklevelének is relátora: pl „Tata”, december
11. DF 202271. („relatio Piponis de Ozora comitis Temesiensis.”), kiadása: HÁZI 1/2. 255. ( 295. sz.),
és „Thata” december 12. DF 202272. („relatio Piponis de Ozora comitis Temesiensis”), kiadása: HÁZI
I/2. 256. (296.sz.).
1311
Tata: 1423. december 10–15., 18. ZSO X, 581., 583–586., 588–589. (1505., 1508–1509., 1512–1513.,
1515., 1518., 1523., 1531–1532. sz.), valamint: 1423. december 8., 16., 17. ALTMANN 1896, 402.,
403. (5689–5690., 5694–5699.sz.).
1312
„in villa nostra Chakwar vocata” 1424. augusztus 12. DL 11543.
1313
„in Tata” 1424. augusztus 14. DL 33411. („de propria commissione domini regis”). További tatai
tartózkodások: augusztus 15., augusztus 18–20., augusztus 23–24. ZSO XI, 395. (961. sz.), 398. (969–
972. sz.), 406. (981. sz.), 411. (990. sz.), 412. (991–992. sz.).
1314
WINDECKE 218. fej. (p. 152.)
1315
ALTMANN 1896, 424. (5973–5978.sz.)
1316
„in villa Z[aar voc]ata” 1424. szeptember 6. DF 231051. Az útvonalból feltételezhető a település
nevének kiegészítése és azonosítása Szár faluval, amely ekkor királyi birtok volt. ENGEL–C. TÓTH
2005, 117.
1317
„Thatha” 1424. szeptember 7. ZSO XI, 434. (1048–1049. sz.).
1318
Fehérvári tartózkodásra: szeptember 9. és 11. ZSO XI, 437. (1057. sz.), 439. (1060. sz.).
1319
1424. szeptember 18. ALTMANN 1896, 424. (5983–5984. sz.), szeptember 19. és 23. ZSO XI, 443.
(1076. sz.), 451. (1090–1091.sz.), szeptember 22., 27., 29. ALTMANN 1896, 425. (5991–5994. sz.).
Zsigmond neszmélyi kitérőjére szintén szeptember 22-e körül került sor. ALTMANN 1896, 424–425.
(5985–5990. sz.).
1320
„in villa Gerencher” 1424. október 3. DF 268603. („relatio Petri filii Herrici magistri tavarnicorum
regalium”), kiadása: HOKL, 380–381.(326. sz.).
1321
1424. október 11–13., 16., 26. ZSO XI, 463–465. (1131–1134. sz.), 466. (1136. sz.), 468. (1144–
1145. sz.), 472. (1160. sz.), 489. (1199. sz.) és október 9–10., 14–16., 24., 28., 30., uo. 425–426. (5995–
6011. sz.).
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Legkésőbb november 8-án, a várak honorbirtokosának, Rozgonyi István győri ispánnak
kíséretében a Délvidék felé vette az útját.1322
Az 1425. esztendőben Zsigmond a tavasz folyamán újfent hosszabb időt töltött
vértesi váraiban. Ez alkalommal az uralkodó azonban nemcsak Tatán, hanem Gesztesen
és Gerencséren is kimutathatóan több napon keresztül tartózkodott. Március elején
Pozsony felől érkezett ide a király. Március 10. és április 1. között Tatán1323 rendezte be
udvarát, ahová felesége Borbála királyné is elkísérte,1324 és az országnagyok közül is
jelen volt, például Pálóci György esztergomi érsek is, aki Tatán ítélt másodfokon a
pozsonyi prépost és káptalanja egy perében.1325 A következő hónapot szinte kizárólag
Székesfehérváron töltötte a királyi udvar.1326 Ezután Zsigmond és kísérete a Vértesben
kereste felüdülését, április 24-én Gerencséren1327 jártak, majd 25-től 30-ig Gesztes
várában1328 időztek. A királyi pár május 2. és 22. között ismét Tatán1329 mutatható ki.1330
Az év folyamán még az ősszel felkereste a király tatai palotáját, ahol szeptember 14-én

Szeged 1424. november 8. DL 30782. (a pecsét alatt „propria commissio domini regis” olvasható).
Jenő, 1424. november 8. DL 59001. („relatio Stephani de Rozgon comitis Iauriensis”). Ezek alapján e
Jenő település alatt nem a Budához közeli mai Budajenő elődjét kell érteni, ahogy magam is korábban
véltem (SCHMIDTMAYER 2012b, 126.), hanem Szeged közelében fekvő Tiszajenő, Kisjenő vagy
Borosjenő középkori elődjét. További oklevelek nincsenek segítségünkre, hiszen Zsigmondról csupán
november 20-áról van újra adatunk, amikor Budán volt: november 20. ALTMANN 1896, 426. (6013.
sz.).
1323
1425. március 10., 14–15., 18–20., 22., 24–31. ZSO XII, 119. (263.sz.), 126. (288., 292. sz.), 130–
131. (301–302. sz.), 131. (306. sz.), 132. (308–309. sz.), 134. (316–318. sz.), 136–137. (327–331. sz.),
138–142. (338–340. sz.), 144. (345. sz.), 144. (348. sz.), 147–150. (354–359., 361. sz.), 151–153. (365–
369. sz.), 154–155. (372–374. sz.), 157. (380. sz.), 1425. március 11–12., 21., április 1. ALTMANN
1897, 11. (6183. sz.), 11. (6184–6186. sz.), 11-12. (6191–6197. sz.), 16. (6160–6162. sz.)
1324
A királyné kimutathatóan Tatán volt: 1425. március 13. QUELLEN WIEN II, 72. (2244. sz.), március
30. ZSO XII, 156. (375. sz.).
1325
1425. március 20. Tata. DF 228142. A perről és a tatai ítélkezés körülményeiről lásd C. TÓTH–
LAKATOS–MIKÓ 2014, 161–162. és az oklevél teljes szövegével 337–341. (18. sz.).
1326
1425. április 4–22. ENGEL–C. TÓTH 2005, 118., elképzelhető, hogy április másodikától volt
Fehérváron a király. ALTMANN 1897, 16. (6263. sz.).
1327
„in Gerencher” 1425. április 24. DL 43629. („commissio propia regis”); „in Gerenczer” ugyanaznap
DF 273597. („commissio propia regis”).
1328
„in castro nostro Gezthes” 1425. április 25. DL 43654.; „in castro nostro Gezthes vocato” április 28.
DL 11654., DL 11655., valamint április 28: „uff dem Sloss Kestesch im Schildberg in Ungern”
(http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-DOZA/Urkunden/3182/charter), „uff dem Sloss Kestesch
im Schiltberig” (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-DOZA/Urkunden/3183/charter), „uff dem
Sloss Kestesch im Schiltberg in Ungarn” (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/ATDOZA/Urkunden/3184/charter), „auff dem Sloss Kestesch in dem Schiltberg in Ungarn”
(http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-DOZA/Urkunden/3185/charter) „uff dem Sloss Kestesch
im Schiltberg” (http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-DOZA/Urkunden/3186/charter) „in castro
nostro Gestes” április 30. DL 43654.
1329
1425. május 9., 14., 16., 22. ZSO XII, 193–194. (504–506. sz.), 197–198. (516–517. sz.), 200. (526.
sz.), 209. (542. sz.), május 2., 11.,13., ALTMANN 1897, 17. (6284. sz.), 17. (6286. sz.), 17–18. (6288–
6289. sz.).
1330
1425. május 8. k., SCHÖNHERR 1893, 281., május 22. „in Tata” ZSO XII, 209. (542. sz.), FEJÉR
XI, 307.
1322
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kezdte meg közel egyhetes pihenését.1331 1426-ban megint tavaszi időpontot választott
Zsigmond tatai látogatásának, hiszen május 6-án érkezett szeretett várának falaihoz, és
csupán 30-án hagyta el a vidékét.1332 Útja a már többször említett Csurgón vezetett
keresztül.1333 Néhány Székesfehérváron töltött nap után feltehetően Tatán1334 át érkezett
Győrbe.1335 A király az ország déli határának közelében töltötte a következő két
esztendőt, ezért csak 1429 tavaszán tudta felkeresni Tatát, ahol legalább öt napot
pihenhetett március 17. és 22. között.1336 1430 tavaszának végén viszont már az egyik
utolsó látogatás volt az uralkodó életében. A király a Nyitra megyei Sempte felől
érkezett meg Tatára, ahol május 20. és június 5. között töltött hosszabb időt.1337

1331

1425. szeptember 16., 18., 20., 22. ZSO XII, 407. (1052–1053. sz.), 410–411. (1062–1063. sz.), 415.
(1071. sz.), 417. (1078–1079. sz.), szeptember 14., 15., 17(?). ALTMANN 1897, 27–28. (6414. sz.), 28.
(6415–6418. sz.), 28. (6423a. sz.). Felmerül annak a lehetősége is, hogy 4-én is adtak ki oklevelet Tatán:
ALTMANN 1897, 27. (6407. sz.).
1332
„in Thata” 1426. május 6. DL 11787.; „in nostra civitate Tatha” ugyanaznap DF 238606. („commissio
propria domini regis”); „in nostra civitate Thatha” május 8. („relatio domini Iohannis electi confirmati
Wesprimiensis”) DL 71465.; „in nostra civitate Thatha” ugyanaznap DF 244692.; Ozorai Pipo relaciója
„in nostra civitate Thatha” ugyanaznap DF 285586. („relatio Piponis de Ozora comitis Themesiensis”);
Tata, május 10. ZSO XII, 196.; „in Tata” május 13. DF 221637.; „in Tatha” május 16. DF 202329.
(„commissio propria domini regis”); „in Tata” május 18. DL 87991. („commissio propria domini
regis”); „in opido nostro Thata vocato” május 19. DL 56767. („relatio domini Iohannis electi confirmati
Wesprimiensis”); „in Tata” ugyanaznap DL 67768. („relatio domini Iohannis electi confirmati
Wesprimiensis”); „in Thata” ugyanaznap DL 107511.; „in Tata” május 22. DF 227150.; „in Tata” május
23. DL 29765.; „in Thatha” ugyanaznap DF 212842. („commissio propria domini regis”); „in Tatha”
május 26. DL 92694.; „Tatye” ugyanaznap DF 289224.(„ad mandatum domini regis, Michael
prepositusus Boleslavi”); „in Tata” május 28. DF 253198. („[commissio] prop[ria domi]ni regis”); 1426.
május 15., 20., 24–25., 27., 30. ALTMANN 1897, 42. (6635–6641. sz.), 42–43. (6643. sz.), 43. (6644–
6646. sz.), 43. (6647. sz.), 43. (6648–6649.sz.), 43. (6652–6653. sz.).
1333
„in Chorgo” 1426. május 31. DF 264524. (átírásban).
1334
Jelenleg ez az egy ismert adat szól tatai tartózkodás mellett: 1426. június 6. ALTMANN 1897, 44.
(6656. sz.), http://www.regesta-imperii.de/id/1426-06-06_2_0_11_2_0_662_6656 (A lekérdezés ideje:
2014. júl. 20.); az adatot némileg árnyalja, hogy július 7-én – ugyan átírásban – ismert egy fehérvári
keltezésű oklevél (DF 200518.), továbbá 8-án egy Csurgóról írt levelet is ismerünk: DF 264322.
(„relatio Petri filii Henrici de Brezevicze magistri tavernicorum regalium”). Zsigmond a tárgyalt
időszakban biztosan járt Székesfehérvárott: június 5. DF 200420. („commissio propria domini regis”),
és innét valóban Győrbe távozott: június 13. DL 71466. („commissio propria domini regis”).
1335
ENGEL–C. TÓTH 2005, 120.
1336
„in Tatha” 1429. március 18. DL 89893. („commissio domini regis ex deliberacione baronum in
iudicio facta”) és DL 89904.; „in Tata” március 20. DL 80198. („relatio Ladislai de Ch[a]p alias
vicecancellarii”); „in Thata” március 22. DL 12057. („commissio propria domini regis”); 1429. márciius
17. ALTMANN 1897, 82. (7187. sz.). Zsigmond március 13-án még Budán tartózkodott, majd április
elsejétől Pozsonyban mutatható ki. ENGEL–C.TÓTH 2005, 124.
1337
„in Tatha” 1430. május 20. DF 221864.; „in Thata” május 22. DL 12252. („comisso propria domini
regis”); „in Thata” május 23. DL 12253.; „in Thata” május 25. DF 239532. („comisso propria domini
regis”); „in Tatha” május 27. DL 59190. (átírásban); „in Thatha” május 30. DF 221900.; „in Tatha”
ugyanaznap DF 230060. („comisso propria domini regis ex deliberacione baronum”); „in Thatha” május
31. DL 100474. („comisso propria domini regis”); „in Tatha” június 1. DL 57618.; „in Thatha”
ugyanaznap DF 231098. („relatio Stephani de Aran”); „in Thata” június 2. DF 287936.; „in Thata”
június 3. DL 33876. („relatio Iohannes Iakch comitis Siculorum”); „in Tata” június 5. DL 69396.
(„relatio Ladislai de Chap pridem vicecancellarii regie maiestatis”).
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Kivételes esetben több olyan forrás is fennmaradhat, amelyek másodlagos
információkat is tartalmazhatnak, így sokkal részletesebben lehet megvizsgálni az
uralkodó útvonalát. Tehát a felkeresett helyek közül azokra is fény derülhet, ahol senki
sem adott ki oklevelet. Talán sorsszerű, hogy erre jó példa Zsigmond utolsó Vértes
környéki jelenléte, az 1435. évi novemberi és decemberi tartózkodási helyei. A császár
kiadott itineráriumában november és december hónapokra vonatkozóan négy
településnevet találunk: Pozsonyt (szept. 15.-nov 10.), a csallóközi Megyert (nov. 18.),
Tatát (dec. 3–9.)1338 és Székesfehérvárt (dec. 20–31.).1339 Szerencsénkre ebből az
időszakból regeszta formájában megőrződött a boroszlói követek két levele is: az
egyikből kiderül, hogy Zsigmond Pozsonyból november 11-én indult „nyúlra”, míg a
másik december elsején kelt levél arról tájékoztat, hogy Zsigmond vadászaival Tatára
ért, ahol bizonyos cseh nemeseket fogadott,1340 innen folytatta útját Székesfehérvár felé.
Hasonló módon emlékezik meg az eseményekről Ambrogio Traversari követ is, aki
december 8-án nyert kihallgatást Tatán Zsigmond előtt, azonban követi útjának célját
már csak karácsony másnapján Székesfehérváron adhatta elő. A közben eltelt
időszakban – túl azon, hogy kísérőjével eltévedtek a Vértes erdejében – megemlékezik
Zsigmond nagyszámú kíséretéről, különböző országok követeiről, és nem utolsó sorban
arról, hogy a császár vadászattal töltötte idejét.1341 Az uralkodó útvonaláról egy
pozsonyi polgár oklevele szolgáltat további részletekkel: Johann Felsberger Pozsony
város képviseletében megpróbált a császár elé jutni, ám ez csak hosszas nehézségek
árán sikerült neki. A városnak írt jelentésében részletesen ecsetelte nehézségeit:
pénteken (december 16-án) érkezett a Vértesbe, ahol Gesztes (Gezstein) várában
próbálta Zsigmondot elérni, de már nem találta ott. A következő nap Gerencsérhez
(Grenczer) követte, de a felséges úr már onnan is továbbment. Innen egy
azonosíthatatlan helyre, Gorstachba indult, majd vasárnap Csákberénybe ért, ahol

„in Thatha” 1435. december 2. DF 239622. („commissio propria domini imperatoris”); „Tatiae”
december 4. DF 290654. („ad mandatum domini imperatoris, Gaspar Slick miles cancell.”); „in Tata”
ugyanaznap DL 12854. (átírásban); „in Tata” december 6. DF 280818. („relatio Ladislai de Chap
vicecancellarii”), „in Tata” december 8. DL 12785. (relatio Gasparis Slick cancellarii imperialis”); „in
Tata” ugyanaznap DL 80542. („commissio propria domini imperatoris”); „in Tata” ugyanaznap DF
21302.; „in Tata” december 9. DL 80543. („relatio Michaelis Orzaag thesaurarii”); 1435. december 3.,
5. ALTMANN 1897, 360. (11221–11222., 11224. sz.).
1339
ENGEL–C. TÓTH 2005, 129–130. december 12 „in Albaregali” DF 288334.(átírás); december 13.
„Albaregalem” DL 66432. (átírás).
1340
SCHÖNHERR 1893, 281.
1341
WENZEL 1879, 40–41., lásd különösen a jegyzetekben.
1338
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hétfőn Rozgonyi István – vélhetően a pozsonyi ispán1342 – segítette a király elé jutását.
Ezután Fehérvárcsurgóra (Czorgo) mentek és végül ott ünnepeltek.1343 Ebből az
időszakból származik még egy oklevél, amelyet december 15-én Albert herceg,
Zsigmond örököse adott ki Gesztesen.1344 Ő is nyilván a császár társaságában vadászott
a Vértes erdejében, tehát a pozsonyi polgár jól informált volt. A további, a vizsgált
kérdés szempontjából nem lényeges itineráriumi adatokat mellőzve is jól látható, hogy
egy 1435 telén a Tata környéki birtokokat is felkereste Zsigmond. Az erre vonatkozó
adatok fennmaradása pedig jórészt annak köszönhető, hogy rendelkezünk néhány
beszámolóval a kérdéses időszakról. Az itineráriumokra alapozott adatok így nem
tekinthetőek semmi esetre sem teljes körűnek, csupán a kutatás jelenlegi állása alapján
feltérképezettnek.
4.1.3. Zsigmond halála után
Albert király uralkodása alatt csupán felesége, Erzsébet tatai tartózkodásáról
van ismeretünk.1345 A királynak a közeli Neszmélyen bekövetkezett halála után,
felesége és gyermeke, a későbbi V. László kereste fel az erősségeket. Erzsébet és
kísérete 1440 májusában megindult Székesfehérvárra, hogy az esztergomi érsek
megkoronázza a kis Lászlót. Az izgalmas eseményekről – szerencsénkre – Kottaner
Jánosné udvarhölgy később emlékiratot készített. Innen tudjuk, hogy míg Erzsébet
királyné Tatán tárgyalásokat folytatott, Kottanerné a kis Lászlóval előre ment és a
németül Grintsechdelnek nevezett „szép vadászlakba” érkezett.1346 Az udvarhölgy
beszámolója szerint az épületet nem készítették fel a királyi család fogadására.1347
Grintsechdel Gerencsérrel való azonosítását a hasonló hangalakon túl két dolog
támasztja alá: az egyik földrajzi helyzete, hiszen Tata és Székesfehérvár között fekszik
félúton, másrészt Kottanerné egyértelműen vadászlaknak nevezte. Itt az udvarhölgy a

Ifjabb István 1435 októberében Pozsonyban, míg december 29-én Székesfehérváron volt:
SCHMIDTMAYER 2012b, 121.
1343
1435. december 21. k. DF 243071. Majorossy Juditnak köszönöm az értelmezéshez nyújtott
segítségét!
1344
„Datum zum Kestesch im Ungern. XV. Dec. J. MCDXXXV” FEJÉR X/7. 925. (XV. sz.).
1345
„in opido nostro Thata vocato” 1438. november 16. DF 207849. („commissio propria domine regine,
Thoma de Zeech supremo thesaurisario referente”), HO II, 281. (179. sz.).
1346
„in ainen schonen Geiaydhof [ti. Gejagdhof], Der hies zu Dewtsch der Grintsechdel” MOLLAY
1965, 271.
1347
„Itt nagyon rideg szállásunk volt szívesen ettünk volna, de nem sokat találtunk itt, mert péntek volt jól
böjtöltünk, és éjszakára ott maradtunk.” MOLLAY 1979, 49.
1342

189

kis királyfival bevárta Erzsébet királynét, aki a Szent Koronával és nagy reményekkel
indult tovább Székesfehérvárra.
Ezt követően a vértesi várak földesúri magánbirtokok részeivé váltak, így nem
véletlenül bő három évtizedet kellett várni újabb koronás fő látogatására.
4.1.4. Mátyás király
Mátyás király itineráriumát a közelmúltban készítette el Horváth Richárd, 1348
így itt munkájának adatait tudom felhaszni az időpontok bemutatásához. Mátyás király
igazolhatóan először 1471 márciusában fordult meg a vár falai között.

1349

A vár ekkor

még minden bizonnyal a Rozgonyiak birtokában volt,1350 ám a fivérek közül egyikük
jelenléte sem mutatható ki: Rénold úr Varannón1351 volt, míg János feltehetően
Budán1352 tartózkodott.
Mátyás a következő év augusztusában is rövid időt töltött a vár falai között,
amely ekkor már minden bizonnyal a király kezelésébe került. Talán csak a palota és a
birtokok átvétele miatt érkezett augusztus 24-én.1353 1473 januárjában Mátyás újra több
napot is eltöltött új várában,1354 majd Esztergomból Győrbe utazván márciusban egy
napot ismét Tatán időzött.1355 A következő év júliusában közel egy hetet tartózkodhatott
itt,1356 mivel a következő ismert királyi jelenlétre vonatkozó adat csak július végéről1357
származik. Így akár az is elképzelhető – bár alá nem támasztható –, hogy az uralkodó
kíséretével tovább, hosszabb ideig maradt. Három esztendőnek kellett eltelnie, hogy

A keltezési helyeket Horváth Richárd munkája alapján néztem át: HORVÁTH 2011.
„in Thatha” 1471. március 25. DL 17196., HORVÁTH 2011, 93.
1350
1471 májusában még mindketten adtak ki oklevelet a falak között. Rozgonyi János: „in Thata” 1471.
május 29. DF 265131.; „in Thata” 1471. május 30. DL 17222. (HÉDERVÁRY I, 366–367. [278. sz.]),
DL 17223., DF 265132., DF 265133., míg Rozgonyi Rénold: „in Thata” 1471. május 28. DL 49671.
1351
Varannó, 1471. március 17. DF 270445.
1352
Buda, 1471. március 26. DF 223392. Az országbírói tevékenysége miatt a nevében több oklevelet is
kibocsátottak Budán, azonban János jelenléte nem volt feltétlenül szükséges. Ezért nem lehet kizárni, de
sajnos megerősíteni sem, hogy Tatán tartózkodott.
1353
„in Thatha” 1472. aug. 24. DF 214596. („de commissione propria domini regis”), HORVÁTH 2011,
96.
1354
„in Thatha” 1473. január 6. DF 240581. („de commissione propria domini regis”); „in Thatha” január
8. DF 225485., „in Thatha” január 10. DF 273417., („de commissione propria domini regis”), „in
Thatha” január 12. DL 27050. vö. HORVÁTH 2011, 97.
1355
„ex Thatha” 1473. március 23. PALACKÝ 1872, 51–52.
1356
„in Thatha” 1474. július 7. DF 261023. („de commissione domini regis”); „in Thatha” július 12. DL
73138. („de commissione domini regis”), kiadása: HÉDERVÁRY II, 375–376. (401. sz.). A folyamatos
tatai tartózkodásról kialakított képet némileg árnyalja, hogy július 11-én – igaz, nem a király
gyűrűspecsétjével – Budán adtak ki oklevelet „de commissione domini regis” megjegyzéssel: 1474.
július 11. DL 81764., kiadása: ZICHY XI, 152–154. (83. sz.).
1357
1474. július 22., Nyitra, HORVÁTH 2011, 101.
1348
1349
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Mátyás újra Tatára látogasson 1477 májusában.1358 Ekkor ismét azt tapasztaljuk, hogy
hosszabb időintervallumban nem rendelkezünk biztos adatokkal arról, hogy az uralkodó
merre jár, így akár tatai tartózkodása is több napos lehetett. 1359 Hasonló helyzettel
találjuk szembe magunkat a következő évet nézve, amikor november folyamán egy
hosszabb adathiányos időszak1360 közepén Tatán1361 találjuk Mátyást. 1479. június
végén – átutazóban1362 – csupán egy,1363 1480 májusában igazolhatóan1364 két napot
töltött Hunyadi Mátyás a tatai várában.1365
Egyes írott emlékek alapján Mátyás király 1482 áprilisában egy napra ismét
megállt Tatán.1366 A következő évre vonatkozóan is nehézséget jelent tatai
tartózkodásának meghatározása. Csak az biztos, hogy február 27-én megpihent
palotájában.1367 Szintén problémásnak tűnik az 1484. májusi tatai látogatás bizonyítása
is. 1368 Könnyebb a helyzetünk a következő esztendővel, amikor december 20-án – jelen
ismereteink alapján utoljára1369 – pihent meg a vár falai között.1370 Beatrix királyné a
legtöbb alkalommal igyekezett férje társaságában maradni,1371 így férjével együtt több
alkalommal is módja lehetett a tatai várat felkeresni. Erre azonban kevés okleveles adat
maradt fenn.1372

„in Thatha” 1477. május 7. DF 281177.
Május 3. és 14. között a tatain kívül nincsen más igazolható helység. HORVÁH 2011, 106.
1360
1478. november 9. és 20. között csupán a tatai adat ismert. HORVÁH 2011, 108.
1361
„in opido nostro Thatha” 1478. november 12. DL 32852. („rex Mathias manu propria”).
1362
1479. június 23-án Esztergomban, míg 26-án már Pozsonyban volt a király. HORVÁTH 2011, 109.
1363
„in Thatha” 1479. június 25. DF 255489. („commissio propria domini regis”).
1364
Horváth Richárd számba vette a lehetőségeket, és arra a megállapításra jutott, hogy 1480. május
elejéről szinte alig maradt fenn adat. Az 1480. május 14-én Esztergomban kelt oklevél kiadásánál pedig
nem látta igazoltnak a király jelenlétét. HORVÁTH 2011, 111. (különösen 898. j.).
1365
„in Thatha” 1480. május 16. DL 97957.; „Totes” május 17. MÁTYÁS LEVELEI II, 22–24.(17. sz.,
„commissio propria domini regis”).
1366
1482. április 22–23. táján. HORVÁTH 2011, 115. (különösen 944. j.).
1367
„in Thatha” 1483. február 27. DF 18198., titkospecséttel. Bonfini szerint hosszabb időt – az egész
nagyböjtöt – Tatán töltötte a király, ezt azonban okleveles adatokkal nem lehet alátámasztani.
Legkésőbb március 16-tól Budán volt Mátyás. HORVÁTH 2011, 117. (972–973. j.).
1368
„in Thatha”1484. május 22. DF 219009. Az oklevelet a Királyi könyvek is megőrizték. LIBRI REGII,
6. kötet, 381–382. p.) A királyi tartózkodással kapcsolatos nehézségekre: HORVÁTH 2011, 118.
1369
Horváth Richárd elveti azt a feltételezést, hogy 1490-ben Tatán keresztül vonult volna Mátyás
Bécsbe, mivel az utat hajóval tették meg. HORVÁTH 2011, 130.
1370
„in oppido nostro Thatha” 1485. december 20. DL 19196. („commissio propria domini regis”).
December 13-án még Bruckban, 24-én pedig Budán adott ki Mátyás oklevelet, így hosszabb
tartózkodást is feltételezhetnénk. HORVÁTH 2011, 121.
1371
HORVÁTH 2008, 33.
1372
„Tathe” 1482. április 22., MARCZALI 1878, 447. és „in arce Thathe” 1489. március 1. DF 245113.
(aláírás), HORVÁTH 2011, 133., 136.
1358
1359
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4.1.5. II. Ulászló1373
Jagelló II. Ulászló tatai és vértesi tartózkodásait is feltárták a közelmúltban,
sőt, a kutatás sok új adattal nem tudta e gyűjtést bővíteni. Mátyás király – mint már szó
esett róla – a komáromi és a tatai várat fiának, Corvin Jánosnak adta át, akitől az új
király, II. Ulászló csak három évvel trónra lépése után vette vissza. Ekkor Ulászló a vár
átadásának lebonyolítására személyesen is elutazott, így 1493. március 19-én járt
először Tatán.1374 Két évvel később újra igazoltan alátámasztható hosszabb jelenléte a
Vértesben, aminek részben az is oka, hogy fennmaradt a királyi kiadásokat is tartalmazó
számadáskönyv. Ez kiegészíti az okleveles adatokat – bár nem egy esetben össze is
kuszálja a képet.1375 1495 júliusában Tatán és környékén mutatható ki a király,1376
szeptember második felében pedig Gesztes várát és Csákvárt is érintette utazásai
során,1377 így megállapíthatjuk, hogy ismét hosszabb időt töltött a térségben.1378 1496ban két alkalommal is felüdült Tatán: elsőként augusztus és szeptember fordulóján1379

A keltezési helyeket Neumann Tibor munkája alapján azonosítottam: NEUMANN 2010a, 78–79.
„in oppido nostro Thatha” 1493. március 19. DF 250886. Előtte március 15-én Budán, majd március
21-től Komáromban időzött II. Ulászló. NEUMANN 2010a, 78.
1375
A számadáskönyv nehézségeire: NEUMANN 2010a, 83. (49. j.).
1376
1495. július 8., a számadáskönyv tartalmaz utalást: ENGEL 1797, 77.; „in castro nostro Thata” 1495.
július 15. DL 63398. Neumann Tibor felfigyelt arra, hogy Geréb Péter országbíró a királlyal együtt
mozog: „in Thata” július 17. DL 63399–63401., DF 206009. NEUMANN 2010a, 86. (112–113., 118.
j.). Problémás II. Ulászló Budára érkezének időpontja is: egy oklevél alapján: „Bude” 1495. július 18.
DL 86021. („de commissione domini regis”) – míg a számadáskönyv szerint csak július 23-án érkeznek
vissza Budára: ENGEL 1797, 166.
1377
Geréb Péter országbíró Tatán adott ki oklevelet, vele lehetett a király: „in Thatha” 1495. szeptember
14. DF 200569., DF 200575. NEUMANN 2010a, 86. (118. j.). Fennmaradt egy olvashatatlan keltezési
helyű oklevél, amely II. Ulászló nevében kelt ugyane napon. DF 224010. Gesztesi tartózkodása már
pontosabb: „in castro Gezthes” 1495. szeptember 17. DL 20360. („ad relationem Laurencii Brodach
cubicularii regie maiestatis”), és „in Gezthes” ugyanaznap DL 12800. (tartalmi átírás); DL 22517.
(másolat) és DL 22518., DL 24344.; „in castro Gezthes” 1495. szeptember 20. DL 20361. Végül
Csákváron át indultak a Délvidék felé: „datum Schaackwar” 1495. szeptember 26.: MZAB E 55 85.
(http://images.monasterium.net/img/CZ-MZA/E55-PremonstratiKlasterni_Hradisko/MZAB_14950926_E55-J22-85_r.jpg) („ad relationem magnifici domini Iohanis de
Schellenbergh regni Bohemie cancellarii”); „in Chaakwar” 1495. szeptember 28. DF 245224. (ad
relationem reverendissimi domini Sigismundi episcopi Quinqueecclesiensis thesaurarii regie
maiestatis”), valamint „in Chaakwar” ugyanaznap DL 101877. (átírás); „in Czakwaru” ugyanaznap DF
290806. („ad relationem magnifici domini Iohannis de Selnbergk supremi cancellarii regni Bohemie”). –
A számadáskönyv bejegyzései alapján október 6-án és 7-én is történt kifizetés a király csákvári
tartózkodásával kapcsolatban: ENGEL 1797, 173–174., azonban ez inkább az elszámolás idejét
jelentheti, hiszen II. Ulászló október 13-án már Eszéken volt: „in oppido Ezeek” október 13. DL 20363.
(„Wladislaus rex manu propria scripsit”). A királlyal együtt utazó Geréb egy nappal korábban „in
Czakwar” 1495. szeptember 27. DL 49520. adott ki oklevelet.
1378
1495. szeptember 9-én még Visegrádon keltezett a király, ahonnan Tatára Gesztesre és Csákvárra
érkezett. NEUMANN 2010a, 78. Budán 1496. augusztus 25-én: DF 268167. („commissio propria
domini regis”); „Bude” 1496. augusztus 29. DF 210510. („ad relacionem venerabilis Georgii prepositi
Sancti Nicolai de Alba secretarii regie maiestatis”)
1379
„in Chakwar” 1496. augusztus 30. DL 20477. („commissio propria domini regis”), majd „in Thatha”
1496. szeptember 4. DL 99167. („ad relationem venerabilis Georgii prepositi Sancti Nicolai de Alba,
1373
1374
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érintette hazatérése során a várat, majd legalább1380 november 6. és 20. között1381
hosszabb időt töltött el a megújult palotában. A következő évben Prága felé tartva Tatát
is érintette.1382 A kutatás mai állása szerint II. Ulászló király ezután sokáig nem járt a
Vértes vidékén. Nem ejtette útba 1508-ban sem a fia, Lajos fehérvári koronázásakor,1383
sem a cseh koronázásra vezető út1384 során. A visszaútra csak 1510-ben került sor,
amikor különböző okokból a cambrai-i ligához való esetleges csatlakozás kérdésében
diplomáciai egyeztetést tartott Tatán a király, így fényes külsőségek között május 23. és
augusztus 10. között1385 az ország legbefolyásosabb báróinak, nemeseinek és udvarának
secretarii regie maiestatis” – az ő relációjára korábban Budán kelt oklevél: augusztus 29. DF 210510.).
Végül Geréb Péter országbíró – feltehetően – király kíséretében: „in Thatha” 1496. szeptember 5. DL
72724. és DL 72726. adott ki oklevelet. A király szeptember 8-án – de legkésőbb 9-én már Budán volt.
NEUMANN 2010a, 86. 123. j.).
1380
II. Ulászló 1496. november 1-jén adott ki Budán oklevelet, majd a tataiak következnek, végül több
napon keresztül ismét nem adott ki oklevelet, hogy 1496. november 29-én újra Budán keltezzen.
NEUMANN 2010a, 78., „Bude” 1496. november 1. DF 273139. („ad relacionem venerabilis Georgy
prepositi Sancti Nicolai de Alba, secretarii regie maiestatis”).
1381
„in castro nostro Thatha” 1496. november 6. DF 259275. (commissio propria domini regis”), és DF
259276. (átírás); „in oppido nostro Thatha” 1496. november 13. DL 20502. („ad relationem venerabilis
Georgii prepositi Sancti Nicolai de Alba, secretarii regie maiestatis”); „in castro nostro Thatha”
november 16. DF 249802. („ad relationem venerabilis Georgii prepositi Sancti Nicolai de Alba,
secretarii regie maiestatis”), Bartholomeo de Miranda pápai legatus beszámolója alapján: ,„in oppido
vulgaliter Thate nuncupato” 1496. november 17. BEATRIX, 392. (CCLXXX. sz.); „in castro nostro
Thatha” ugyanaznap DF 208678. (átírásban); „in castro nostro Thatha” november 19. DF 253824.
(átírásban); „in castro nostro Thatha” november 20. DF 252456. („ad relationem venerabilis Georgii
prepositi Sancti Nicolai de Alba, secretarii regie maiestatis”).
1382
1497. január 17-én Budáról indult, majd január 23-án Győrben adott ki oklevelet. NEUMANN 2010a,
78. Maradt fenn Budán kiadott oklevél, január 19-i (DL 46379.) és január 20-i (DL 97539.) keltezéssel,
amelyen az „ad relationem domini regis” is olvasható. Továbbá „in castro nostro Thata” 1497. január
20. DL 93662. („ad relationem egregii Petri de Bwthka commitis comitatus Simigiensis etc.”).
1383
II. Lajos koronázására: Buda, 1508. június 1. DF 269203. („Wladislaus rex manu [propria]”);
Lovasberény, 1508. június 2. DL 34322.; Székesfehérvár, 1508. június 5. DF 209881. („commissio
propria domini regis”), valamint uo. DL 33633. (átírásban); Buda 1508. június 7. DL 30518.; Buda
1508. június 12. DF 274559. („commissio propria domini regis”).
1384
Vác, 1508. október 12. DL 74329., („commissio propria domini regis”); Vác, 1508. október 13. DL
37844. („relatio magistri Francisci Varday custodis Albensis, secretarii regie maaiestatis”); Kanizsai
levele alapján Pozsony: „insuper, cum regie maiestas Posonio constitueretur” 1508. október 22. k. DL
25496.;; Nagyszombat 1508. október 28. DF 227640. („commissio propria domini regis”).
1385
„in opido nostro Thata” 1510. május 23. DF 226943. („commissio propria domini regis”); „in oppido
nostro Thatha” május 29. DF 206559. (átírásban); „in opido nostro Thata” május 30. DL 68493.
(„commissio propria domini regis”); „in [… Ta]tha” június 1. DF 212637.; „in castro nostro Thata”
június 7. DF 227320.; „in castro nostro” Thatha, június 11. DF 276004. („commissio propria domini
regis”, másolatban); „in oppido nostro Thatha” június 17. DF 232294. („ad relationem venerabilis
magistri Francisci prepositi Albensis Transsilvanensis, secretarii regie maiestatis”) és DF 255641.; „in
castro nostro Thatha” június 20. DF 281029. („ad relationem reverendissimi domini Francisci Varday
electi ecclesie Vaciensis, thezaurarii regie maiestatis”), és DF 281121.; „in castro nostro Thatha”
ugyanaznap DF 281231. („commissio propria domini regis”); „ex castro nostro Thatha” 1510. június 22.
DL 26077. (41r, másolatban); „Tathie” június 24. DF 290656. („ex commissione propria regia
maiestatis”); „in castro nostro Thatha” június 25. DL 22037. (relatio magnifici Stephani de Bathori
castellani castri Budensis”, az oklevél alján még „Franciscus prepositus Transsilvanensis” is szerepel);
„in oppido nostro Thatha” június 27. DL 58248. („ad relationem magnifici domini Iohannis
Podmanycky magistri cubiculariorum regie maiestatis”); „in oppido nostro Thatha” június 29. DL
72125. („commissio propria domini regis”); „in oppido nostro Thatha” július 1. DF 272459.; „in castro
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jelenlétében külföldi követeket fogadva országgyűlést is tartott.1386 A helyszín
kiválasztásában szerepet játszottak a pestisveszély elkerülésén túl a megfelelő
közlekedésföldrajzi helyzet és a környék jó természetföldrajzi adottságai is: Tata „közel
esik Esztergomhoz, Budához, Fehérvárhoz és Bécsből is jól megközelíthető. Esztergom
talán mint Bakócz székvárosa sem lett volna jó politikai üzenet a liga követei számára,
akiket viszont nem lett volna célszerű odaengedni a könnyen feltüzelhető
köznemességhez Fehérvárra. Tata köztes helyzete lehetővé tette, hogy az udvar az
eseményeket továbbra is ellenőrzése alatt tartsa és a szereplőket csak a megfelelő
keretek között hagyja egymással érintkezni... ”1387
1515-ben több alkalommal, de már csak nyugat felé át- illetve hazautazóban1388
érkezett meg ismét II. Ulászló a tatai várba: márciusban,1389 majd Nagyboldogasszony
ünnepén,1390 valamint november végén.1391

nostro Thatha” július 2. DL 39338., DF 208092. és DF 282706. („relatio venerabilis magistri Francisci
prepositi Transsilvanensis, secretarii regie maiestatis”); „in castro nostro Thatha” ugyanaznap DL
72126., DL 72127. és DF 208091. („commissio propria domini regis”); „in oppido nostro Thatha”
ugyanaznap DF 257757. („commissio propria domini regis”); „in oppido nostro Thatha” július 3. DF
254513. („commissio propria domini regis”); „in castro nostro Thata” ugyanaznap DF 255535.; „in arce
nostra Thatha” ugyanaznap DF 260872. („commissio propria domini regis”); „in oppido nostro Thatha”
július 5. DL 46947. („commissio propria domini regis”); DF 262789. és DF 262816., „in oppido nostro
Thatha vocato” július 6. DF 224723.; „in castro nostro Thatha” július 7. DL 22041. (átírásban); „in
Thatha” ugyanaznap DL 34324.; ,„in oppido nostro Thatha” július 8. DF 224750. („commissio propria
domini regis”); „in castro nostro Thata” ugyanaznap DF 284513.,„in castro nostro Thatha” július 9. DL
26832.; ,„in castro nostro Thatha” július 10. DL 72128. („ad relationem reverendi domini Petri Beryzlo
prepositi Albensis, secretarii regie maiestatis”); „in castro nostro Thatha” július 11. DL 22044.
(átírásban); „in castro nostro Thatha” július 12. DL 2046. („relatio venerabilis magistri Francisci
prepositi Transsilvanensis, secretarii regie maiestatis”); „in castro nostro Thatha” július 13. DL 73352.
és DF 279807. („commissio propria domini regis”), továbbá DL 93753. („Wladislaus rex manu propria
scripsit), továbbá DF 225623., DF 225974., és DF 279807.; „in castro nostro Thata” július 15. DL
26512a-b. és DF 254011.; „in castro nostro Thatha” július 17. DL 65453.és DF 277719. („relatio
venerabilis magistri Francisci prepositi Transsilvanensis, secretarii regie maiestatis” további
megjegyzéssel); „in opido nostro Thatha” július 21. DL 94736.és DL 94737. („relatio magnifici domini
Moysi Bwzlay magistri curie regie maiestatis”); „zum Thotas” július 22. DF 290822.; „in castro nostro
Thatha” ugyanaznap DF 274516. és DF 274517. („relatio magnifici domini Moysi Bwzlay magistri
curie regie maiestatis”); „in arce nostra Thatha” július 24. DF 255500. (másolat); „in arce nostra Thata”
július 25. DF 287415.; „in oppido nostro Thatha” augusztus 3. DF 245699.; „in oppido nostro Thatha”
augusztus 7 DL 58250. („commissio propria domini regis”); „in arce nostra Thatensi” augusztus 10. DF
286721. (másolat 178.); végül: „in arce Strigoniensi” augusztus 12. DL 67657. és DL 67660. (átírás),
vö. C.TÓTH 2010b (különösen 63. j.).
1386
LAKATOS 2010, C. TÓTH 2010b és LAKATOS 2011.
1387
LAKATOS 2010, 40.
1388
Budáról (1515. március 15.) Pozsony (március 25.) irányába, majd Pannonhalma (augusztus 10.) és
Buda (augusztus 20.) közötti utazása során, végül Budáról (november 23.) Komárom (december 3.) felé
vezető útja alkalmával. NEUMANN 2010a,79.
1389
„in castro nostro Thatha” 1515. március 17. DL 71136. („relatio magnifici domini Michaelis Paloczy
magistri cubiculariorum regie maiestatis”).
1390
„in oppido nostro Thatha” 1515. augusztus 15. DF 204198. („commissio propria domini regis”); „in
castro nostro T(…)” ugyanaznap DF 204199. („commissio propria domini regis”); „in castro nostro
Thatha” ugyanaznap DF 204200. („commissio propria domini regis”).
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A király esetében felmerülhet még egy 1503 szeptemberében történt,
Visegrád–Esztergom–Tata–Komárom-utazás lehetősége is, azonban az ezt alátámasztó
adat egyelőre nem áll rendelkezésünkre.1392
4.1.6. II. Lajos
Az ifjú királyt még átutazóban is alig lehet kimutatni a környéken. Ehhez
nyilván hozzájárult, hogy zsenge kora miatt nem sok alkalma lehetett az
„országjárásra”. Mindenesetre alig maradt említése olyan időszakoknak, amikor az ifjú
király a Vértes környékén tartózkodott volna. Elsőként 1520. október végén kereste fel
Tatát,1393 amikor Pozsonyból Komárom és Tata érintésével utazott Budára.1394 Nem tett
azonban tatai kitérőt, amikor 1521-ben Székesfehérvárra vonult Mária koronázására és
saját a koronázási esküjét letenni.1395 Akkor sem érintette Tatát, amikor a következő
évben feleségével együtt Prágába utazott.1396 Jelenleg még egy alkalmat ismerünk tatai
tartózkodásáról: 1523-ból, amikor Esztergomból indulva felkereste Tatát szeptember
27-én,1397 majd a következő nap már Győrött adott ki oklevelet.1398
Egyes szerzők – nem kortárs forrásokra1399 hivatkozva – a felesége, Habsburg
Mária „kedvenc” lakhelyének tartották Tatát. Ez azonban nem igazolható, hiszen a
királyné a legtöbb alkalommal Budán keltezte okleveleit. Úgy tűnik, 1523

Neumann Tibor a Farkas, királyi kamarás „ex Thata” 1515. november 30. DL 47125. keltezett levele
alapján feltételezi a király jelenlétét is Tatán: NEUMANN 2010a, 87. (139. j.)
1392
Bakócz Tamás tudósította Kanizsai Györgyöt 1503. szeptember 4-én a tervezett kirándulásról: DL
25424. Azonban oklevelek kelethelyeiben az útra nem maradt fenn adat, így az is elképzelhető, hogy
csupán egy lehetséges terv volt, amit más szempontok írtak felül.
1393
„in oppido nostro Thata” 1520. október 25. DF 247174. (commissio propria domini regis”).
1394
NEUMANN 2010a, 79.
1395
Buda: „Bude” 1521. december 6. DF 245799. („commissio propria domini regis”); Székesfehérvár:
„in Alba Regali” 1521. december 8. DF 236568. (átírás); „in civitate nostra Alba Regali” 1521.
december 11. DL 23286. („commissio propria domini regis”); „in civitate nostra Albaregali” 1521.
december 12. DL 101552. és DL 101553. („Ludovicus rex manu propria”); „Bude” 1521. december 14.
DL 62081. („de commissione domini regis”).
1396
Prágába utazáskor: Buda, 1522. február 26. DF 247183. („commissio propria domini regis”), Holics
vára, 1522. március 6. DL 23618. („commissio propria domini regis”).
1397
„in arce nostra Thatha” 1523. szeptember 27. DF 204308. és DF 246148. („commissio propria domini
regis”), „ex oppido Tatha” ugyanaznap DF 276729. („Ludovicus rex manu propria”); „in oppido nostro
Tatha” ugyanaznap DF 278662. („commissio propria domini regis”).
1398
Lajos 1523. szeptember 25-én még Esztergomban volt, szeptember 28-án pedig már Győrben.
NEUMANN 2010a, 79.
1399
SZAMOTA 1891, 166. Bongars Jakab francia követ tudósítása alapján.
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szeptemberében – amennyiben férjével ekkor is együtt utazott – járhatott a királyné is
térségünkben.1400
4.2 Összegzés
4.2.1. A várak rangsora
A kutatás jelenlegi állása alapján a legtöbb uralkodó esetében nehéz
elkülöníteni az uralkodó nevében, de a kancellária által kiadott okleveleket a király
személyes jelenlétében kiállítottakétól. Két kivételtől eltekintve hiányzik még hazai
uralkodóink

átfogó

forráskritikákat

tartalmazó

itineráriuma

is.

Ezek

figyelembevételével a királyi jelenlétek alapján a vértesi erősségek funkciójára,
fontosságára és talán rangsorára azért tehetünk néhány megállapítást.
Nem utal semmilyen adat arra, hogy Vitány – illetve az itt nem tárgyalt
Csókakő – várát magyar uralkodó valaha felkereste volna. Vitány távol esett a lakott
településektől. Ez a körülmény részben magyarázhatja a források hiányát; a másik
magyarázatként adódhat, hogy az erősség kevésbé jelentős épülete nem jelentett a többi
közelében álló várhoz hasonló vonzerőt. (Mindezek a körülmények azonban Csókakőre
egyáltalán nem állnak, így e téren az okokat tovább kell majd keresni.)
Amennyiben a tartózkodási helyek alapján szeretnénk rangsorolni az
erősségeket, azt tapasztaljuk, hogy az Anjou-ház idején csak Gerencsér került előtérbe,
bár a település középkori pecsétjén szereplő címer címerképe alapján Tata is királyi
birtok volt. A változás Zsigmonddal kezdődött, amikor a király első feleségével együtt
felkereste Gesztes várát is. A terület emiatt végül különös jelentőségűvé vált, hiszen –
igaz, nem kortárs – forrás alapján tudjuk, hogy a várandós Mária a Vértes erdejében
történt lovasbalesetben vesztette életét.1401 Gerencsér jelentőségét Zsigmond idején sem
veszítette el, csupán háttérbe szorult. Talán a vidék ország közepéhez való közelsége
miatt, vagy csak Zsigmond szubjektív szempontjai alapján Tatán kiépítésre kerülő
várpalota a térség egyértelműen meghatározó központjává vált.1402 Az építkezések után
(1409) kiugróan sokszor kereste fel Zsigmond kíséretével Tatát, amikor éppen a Magyar

Esztergom 1523. szeptember 22. DL 23832., és DF 241256.; a következő: Pozsony, 1523. november
1. DL 26297., DL 82620. (II. Lajos az utazás során Pozsonyban elsőként kiadott oklevele: 1523. október
25. DF 288557.).
1401
Długosz feljegyzése alapján: ENGEL–C. TÓTH 2005, 46. (155. j.).
1402
SCHMIDTMAYER 2011, 196–198, 215.
1400
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Királyságban tartózkodott. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy az uralkodólátogatások
tekintetében a környék az 1420-as években élte fénykorát.
Ritkán szerepel a forrásokban Gesztes neve. Ha azonban feltételezzük, hogy a
főbb utaktól távolabb eső vár felkeresésének valódi célja a pihenés volt, akkor könnyen
beláthatjuk: a hazai forrásviszonyok mellett nem is számíthatunk több utalásra. Az a
bemutatott példák alapján is jól látszik, hogy a király és kísérete általában folyamatos
mozgásban volt, különösen az oklevelek keltezési helyei alapján bemutatott tatai
tartózkodását nem lehet csupán a várra vagy a településre szűkíteni: onnan kisebbnagyobb kirándulásokat tettek. Éppen ezért Tata várának felépülte után megalapozottan
feltételezhetjük, hogy a hosszabb tatai tartózkodások alatt a többi várat is felkereste
Zsigmond kíséretével, ahogy ez 1410-ben, 1424-ben, 1425-ben és 1435-ben is
kimutatható. Az is egyértelmű, hogy Tata Zsigmond egyik kedves tartózkodási helye
volt. Ez a kortársak számára is ismert tény volt. Ahogyan Bertrandon de la Brocquière
1433-ban feljegyezte: Tatát Zsigmond király kedvenc mulatóhelyeként tartották
számon.1403
A honorrendszer a Vértes vidékén is átalakult a 15. század közepére: a várak
magánkézbe jutottak. 1472 után, mikor Mátyás király a maga számára visszavette Tatát,
ő is több alkalommal felkereste, de a környező vidéken történő tartózkodására nem
maradt sok adat. A király alatt került szilárdabb igazgatási kapcsolatba Tata vára a
közeli Komárom várával, és kezdett egyúttal háttérbe szorulni a dunai csomópont
mögött. Ennek ellenére a kortársak szemében a tatai vár jelentősége ismét kiemelkedett
a vidéki királyi paloták közül. Bonfini maga is hangsúlyozta, hogy Mátyás király
mennyire nagyszerűnek tartotta az épületet, és hogy milyen léptékű építkezéseket
folytatott itt. 1404 Mégis – Mátyás esetében – Zsigmondhoz vagy II. Ulászlóhoz hasonló
huzamosabb ideig történő tatai jelenlétet nem lehet kimutatni, többnyire egy nagyobb
utazás állomásaként kereste fel helyi palotáját. Gyaníthatóan persze hosszú budai
tartózkodása alatt nemegyszer kiruccanhatott e térségbe, amint arra az 1484-ből
megőrzött adatból következtethetünk, de ezek egyelőre nehezen igazolhatók.
Mindenesetre

Horváth

Richárd

meglátása

alapján

Tata

a

király

egyik

mellékrezidenciájának tekinthető.1405

1403

SZAMOTA 1891, 97.
BONFINI I. 2. 36., IV. 7. 115–117.
1405
HORVÁTH 2008, 31–32.
1404
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II. Ulászló király, miután Corvin Jánostól visszaszerezte Tata várát, több
alkalommal vendégeskedett itt. 1495-ben, azután, hogy Újlaki Lőrinctől Gesztest
elfoglaltatta, szintén megfordult itt. Maga, majd fia érdeklődése a térség iránt a 16.
század elejére megcsappant. Ennek pontos okai egyelőre ismeretlenek, bár figyelemre
méltó, hogy az épületen a szükséges karbantartási munkákon túlmenő további építkezést
végeztek.1406 Az 1510-es fényes külsőségek között megrendezett országgyűlés és követi
audienciák rávilágítanak arra, hogy a palota és környezete komoly reprezentációs
lehetőségeket is biztosított az udvar számára, ám azt rendszeresen mégsem használták
ki.
A mellékelt diagramokon (5–11. diagram) jól látható, hogy a tatai, de a vértesi
– oklevelekkel alátámasztott – tartózkodások nagy része is Zsigmond királyhoz köthető
(202 nap). (Ennek részben magyarázata lehet, hogy a Zsigmondkori Oklevéltár
sorozatának

köszönhetően részletes

adatokkal

rendelkezünk.) Mátyás

kritikai

itineráriuma azonban rendelkezésünkre áll, mégis azt tapasztaljuk, hogy a király
okleveles adatok segítségével igazán kevés alkalommal mutatható ki tatai palotájában
(25 nap). Mint már előbb utaltam rá, ha feltételezzük, hogy főként vadászat és
szórakozás céljából kereste fel várát, akkor könnyen belátható, hogy az államügyek
intézése háttérbe szorulhatott, így az uralkodó kevesebb oklevelet adhatott ki. Ezen a
gondolatmeneten továbbhaladva elkészítettem azt az „elméleti maximális dátumsort” is,
amely Mátyás becsült tatai tartózkodását mutatja be (107 nap).1407 Ennek
figyelembevételével is csak II. Ulászló „korrigálatlan” adatainak megfelelő mennyiségű
tartózkodási számát éri el (121 nap).
4.2.2. A várak funkciói
Minden magyar uralkodó vértesi látogatásában közös, hogy a várakat
alapvetően szórakozás, vadászat és halászat céljából keresték fel. Nem véletlenül
alakíttatott ki Gerencséren Nagy Lajos vadászhelyet, Tatán pedig Zsigmond király
halastavat, amelynek később is csodájára jártak.1408 A lehetőségeket az őket követő

BUZÁS 2010, 107–108.
A Horváth Richárd által összegyűjtött adatokat az alábbi módon rendeztem össze: feltételezve, hogy a
király több időt töltött Tatán, azon időszakokat, amikor a Tatán kiadott oklevelek előtti és utáni
időszakokra nem rendelkezünk más településre vonatkozó adatokkal, egyaránt tatai tartózkodásként
értelmeztem. Az így kapott adatok azonban egy elméleti maximumot jeleznek, hiszen az oklevélmentes
időszakban a király nemcsak Tatán időzhetett.
1408
SCHMDTMAYER 2011, 193–195.
1406
1407
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uralkodók is teljes mértékben felismerték. 1409 Tata annyiban tért el a többi erősségtől,
hogy falai között több alkalommal élénk diplomáciai manőverek, egyeztetések és
találkozók is zajlottak.1410 Ki kell emelni, hogy az antikvitás iránt fogékony Mátyás a
környékben álló római emlékek „tanulmányozására” is lehetőséget látott.1411 A palota
komfortérzetét növelhette, hogy Tatán számos hőforrás fakadt, amelynek gyógyító
hatása a középkorban – a Hunyadi családon belül is – ismert volt.1412
Érdekesen alakul, ha megnézzük, hogy mely hónapokat részesítették előnyben
az uralkodók, amikor felkeresték a Vértest. Jól látható, hogy az év eleje, február (3 nap),
január (12 nap) és a közügyek tavaszi beindulása miatt is talán aktívabb fővárosi
jelenlétet kívánó április (10 nap) hónapok voltak a legkevésbé kedveltek, míg a nyári–
őszi időszak inkább: május (66 nap), július (51 nap), október (38 nap), március (35
nap), szeptember (35 nap) és december (35 nap) hónapok magasabb látogatottságot
mutatnak. Az adatsor szintén arra világít rá, hogy az uralkodók a legjobb vadászsatra is
alkalmas időben igyekeztek idejüket a Vértesben tölteni.
A keltezési hely terminológiája az évszázadok alatt változott. Nagy Lajos hol
falunak, hol vadászhelynek, hol mindkettőnek, egyszer pedig csupán vértesi
vadászhelynek nevezte Gerencsért. Gesztest szinte minden alkalommal vár jelzővel
ilették. Tatát Zsigmond idejében egyszer várnak, legtöbbször „oppidumnak”1413 és néha
a „civitasnak” nevezték. Nem sokat változott a helyzet Mátyás uralkodása alatt sem,
csupán utolsó tartózkodásánál jelenik meg a várra utaló – ám erősen humanista
irányultságú – „arx” szó.1414 A Jagelló uralkodóknál minden változat előfordul: akár egy
napon belül kiadott oklevelek esetében is szerepel az „oppidum”, a „castrum” és az
„arx”. Felmerülhet lehetőségként, hogy így is meg lehetne különböztetni a király

A teljesség igénye nélkül: Traversari pápai követ ezt több levelében megörökítette. Zsigmond
„vadászat és halászat céljából kereste fel Tatát, ahol ő egy igen nagy kiterjedésű és pompás tavat
állíttatott”: „In villa Atata, quo se ille venationis et piscationis causa, nam ad utramque rem locus
aptissimus est, piscina ingenti et permagnifica ab illo extructa, et sylvis caprearum feracibus prope
adiacentibus contulerat. (...) quia enim est pi(s)catio Regia et sylva proxima, amoenique coles cervorum
infinitam multitudinem ferentes, eo Imperator concesserat.” Idézi: WENZEL 1879, 41–42. Továbbá a
boroszlói követek: SCHÖNHERR 1893, 281. Mátyás király tatai tartózkodásáról és vadászatról írnak
(meg arról, hogy oda Fehérvárról érkezett), azonban annak időpontja nem ismert: MÁTYÁS LEVELEI
II. 231–232.
1410
WENZEL 1879., C.TÓTH 2010b.
1411
BONFINI IV. 7. 118.
1412
A tatai forrásokra lásd SCHMIDTMAYER 2011, 211.; Szilágyi Erzsébet 1462-ben Varsányi István
provinciálist Tatára vitette kúráltatni. TOLDY 1871, 247.
1413
„in oppido nostro Tata”1425 3.29. ZSO XII, 152. (366–367. sz.).
1414
„in arce Thathe” 1489. március 1. DF 245113.; az arx szó jelentősége a várkutatásban: HORVÁTH
2009, 75.
1409
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személyes jelenlétében kiállított oklevelet a kancellária kiadványától, de a jelenséget
egyelőre egyértelműen nem lehet megmagyarázni, illetve a feltevést bizonyítani.
Némi bizonytalanságot rejtenek a csákvári tartózkodások, hiszen a település a
forgalmas Székesfehérvárra vezető út mentén fekszik. Azon esetekben, amikor a király
és kísérete több napot is eltölt a településen, azt feltehetően a Vértesben való
szórakozás, vadászat jeleként értelmezhetjük. Más esetekben, amikor a faluban csak egy
napot töltött el és utána a Vértesen kívül találjuk az uralkodót, csupán egyszerű
átutazásnak lehet tekinteni.
4.2.3. Uralkodó és honorbirtokos, illetve birtokos és várnagy együttes időzése
Bár az Anjou-korból a tárgyalt területre vonatkozóan nincsenek adatok arra,
hogy az uralkodó és a honorbirtokos vagy éppen a magánföldesúr hogyan viszonyult a
királyi látogatásokhoz, Zsigmond idejéből már több efféle rendelkezésünkre áll, bár
jellemzően Tatához kötődve. Lackfi István, aki győri ispánként Gesztest, mint honorját
igazgatta, a királyi pár 1388-as megérkezésekor szintén jelen volt.1415 Erősen valószínű,
hogy István nádor meghívására vonult Zsigmond király Tatára 1390 márciusának
végén.1416 Az már nem bizonyítható, hogy Zsigmond a következő évben is felkereste
volna nádorának székhelyét, de Esztergomban mindketten jelen voltak azév
májusában.1417 Honorbirtokos és uralkodó ismert találkozására a következő adat már
1425-ből származik. Ekkor Tatán idősebb Rozgonyi Istvánt, többek között Győr és
Vértes megyék ispánját is megtaláljuk a király kíséretében.1418 Emellett több
alkalommal lehet következtetni arra, hogy Rozgonyi az uralkodó kíséretében érkezett
Tatára.1419 Bár a győri ispán életének nagy részét Zsigmond környezetében töltötte, a
Zsigmond Gesztesen kiadott oklevelének relárora volt a nádor: „relatio domini Stephani palatini”
1388. november 1. DL 7447.
1416
Zsigmond Tatán volt: 1390. március 31. DL 52673., míg István nádor a következő napon adott ki
Tatán oklevelet. 1390. április 1. DL 42437. C.TÓTH 2009, 94.
1417
„relatio domini Stephani palatini” 1391. május 29. DF 227930. A nádor ismert tartózkodási helyei:
április 14. Csáktornya, május 25. Tata, majd június 7. Buda. C. TÓTH 2009, 95. Zsigmond tartózkodása
május 13 és június 13 között ismeretlen. ENGEL–C.TÓTH 2005, 64. Úgy tűnik, május végén
Esztergomban lehetett, erre egy átírásban megőrzött oklevél kelethelye is utal. 1391. május 28. DL
7696. Itt kell megjegyezni, hogy jelenleg ez a legkésőbbi olyan oklevél, amelyet a nádor relációjára
adtak ki.
1418
1425. március 21. és 24., valamint május 8. SCHÖNHERR 1893, 280–281.
1419
Rozgonyi Istvántól kevés oklevél maradt fenn, de az alábbi esetek jól szemléltetik: 1422. május 2.
Dévény, majd a következő alkalom május 21. Székesfehérvár. Mindkét esetben az oklevelek relátora
volt. SCHMIDTMAYER 2012b, 118. Ebben az Időben Zsigmond király is ezen útvonalon haladt.
ENGEL–C. TÓTH 2005, 111.; vagy 1430-ban, amikor Rozgonyi március 9-én Pozsonyban volt, míg
június 7-én Győrben. SCHIDTMAYER 2012b, 120. Zsigmond szintén jelen volt e helységekben a
felsorolt időpontokban. ENGEL–C. TÓTH 2005, 125.
1415
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honorbirtokain is kimutatható a király jelenléte nélkül.1420 A Rozgonyiakhoz köthető az
az érdekes helyzet is, amikor Simon, idősebb István unokatestvére a tatai várnagynak,
Káli Péternek 1430 júniusában Tatán adományozott egy köveskáli birtokot, amit a
várnagy június 7-én Győrben Zsigmonddal meg is erősíttetett1421 – bár a király az
adományozás időpontjában szintén Tatán tartózkodott.
Mátyás király a Tatát birtokló Rozgonyi Jánossal 1471-ben találkozhatott, de
erre nincs bizonyíték. Jagelló II. Ulászló 1495-ben tatai várnagya jelenlétében
vadászgatott, sőt birtokokat is adományozott ekkor számára.1422 A várnagy 1497-ben
oklevelének relátora volt.1423 1510-ben az országgyűlés során a vár várnagya is jelen
volt a helyszínen, de ez az esemény jelentőségét ismerve nem meglepő.
4.3. Magánföldesúri tartózkodások
Az ország közepéhez, a medium regnihez való közelségük kézenfekvő a
feltételezés, hogy ezek a várak minden bizonnyal birtokosaik lakhelyéül (rezidenciájául)
is szolgáltak, hiszen így tulajdonosaik a saját birtokaikon élhettek, mégis közel
maradhattak a királyi udvarhoz, amelynek közelségéből előnyük származhatott.
Egy vár a középkor embere számára a hatalom megjelenését szimbolizálja.1424
Talán ennek is köszönhető, hogy a 15. század közepén a nagybirtokosok jelentős része
kimutathatóan a váraikban alakította ki lakhelyét.1425 Ismert tény, hogy a várak a 15.
század folyamán már nem mindenben feleltek meg egy főúri lakhely követelményeinek.
A középkorkutatás számára nagy jelentőségű, hogy a birtokosok hol (melyik várban,
mely településen) laktak, hiszen az tekinthető a nagybirtok igazgatási központjának,
centrumának. Ezek azonosítása azonban nem mindig egyszerű. Sokszor nem
egyértelmű, hogy mi tekinthető az adott főúr és családja rezidenciájának, ha volt
egyáltalán állandó székhelyük. Ezért Kubinyi András több tanulmányában egy
kritériumrendszert dolgozott ki annak vizsgálatára, hogy olyan birtokosok állandó
lakóhelyét, vagyis rezidenciáját is meg lehessen állapítani, akikről kevesebb adattal

Rozgonyi Móron kelt levelében azt írja, hogy ezt követően Gerencsérre megy. 1425. október 14. DF
212825., kiadása: BÁRTFA, 26. (146. sz.), ZSO XII, 434. (1126. sz., szintén teljes szöveggel). Ezalatt
Zsigmond Morvaországban volt. ENGEL–C.TÓTH 2005, 119.
1421
Az adomány: Tata, 1430. június 4., megerősítése: Győr, 1430. június 7. DF 200427. („commissio
propria domini regis”).
1422
DL 12800.
1423
1497. január 20. DL 93662. („ad relationem egregii Petri de Bwthka commitis comitatus Simigiensis
etc.”).
1424
ENGEL 2003a, 172.
1425
KUBINYI 1991, 219., FELD 1990, 17.
1420
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rendelkezünk.1426 Lényegében ezt a szempontrendszert használják a magyar
középkorkutatásban ebben a témában megjelent munkák is.1427 Kubinyi kritériumai hat
szempontot ölelnek fel: 1.) az adott hely residentia megnevezése, 2.) a nemes állandó
lakhelye, 3.) családtagok (állandó) jelenléte, 4.) a nemes temetkezési helye, 5.) a
birtokigazgatási központ és 6.) a családi kincstár és levéltár helye. Ezek a feltételek
főleg a késő középkorra (a 15. századra) érvényesek: a 14. századból egyrészt kevés
forrással rendelkezünk, másrészt azok is jórészt azt mutatják, hogy a honorbirtokosok a
király környezetében tartózkodtak vagy a király ügyében jártak el.1428 A nehézségek
ellenére minden egyes család esetében érdemes megvizsgálni a kritériumok teljesülését
vagy azok hiányát. A tényleges lakóhely megállapításában a forrásadottságok csekély
volta miatt viszont főleg tartózkodási helyeik ismerete segíthet. Ezért az érintett
családtagok tartózkodási helyeit, itineráriumát gyűjtöttem össze, az eredményeket ennek
alapján ismertetem. A fejezet tehát azt járja körül, hogy említett öt vértesi várhoz 15.
századi birtokosaik miképp viszonyultak; ezek közül válhatott-e valamelyik
rezidenciává.
Mielőtt azonban belefognánk a vizsgálatba, tisztáznunk kell a perbehívások
adatainak felhasználhatóságát. Ezekkel az adatokkal igen óvatosan kell bánni.
Felhasználásukkal ugyanis olyan (tév)kép rajzolódhat ki, mintha a nagybirtokos is
sokszor valamiféle falusi kúriában élne.1429 A lakóhely pontosításához a perbehívási
helyeket esetünkben, a 15. századra vonatkozóan nem lehet felhasználni. Egyrészt, mert
elvben a perbehívást bárhol átadhatták, ahol a perbehívandó fél birtokos volt, ráadásul
idézést csupán egyes esetekben nyújtották át személyesen. 1430 Ha megvizsgáljuk ifjabb
Rozgonyi János 1449. és 1450. esztendőkből fennmaradt perbehívási helyeit, azt
tapasztaljuk, hogy azokat jelentősebb településeken (Száron, Bánhidán, Zámoron)
kapta, ahol vélhetően officiálisának is működnie kellett.1431 Bár egy alkalommal az

1426

KUBINYI 1989, 87–93., KUBINYI 1991, 211–228.
A legújabb kutatási összefoglaló: HORVÁTH 2009, 78–80. További munkák: KENYERES 2004,
135–146., NEUMANN 2007, 105–115. Régészeti adatokat is bevonva: FELD 2004.
1428
Pl. Csór Tamásra l. PÓR 1890, 24-47.
1429
BOCSI 2006, 55.
1430
KUBINYI 1991, 216.
1431
A Vitányhoz tartozó és a Buda–Bécs kereskedelmi útvonalon fekvő Szár: 1449. március 14.: DL
14232. vagy Bánhida (vámmal), 1450. január. 6. előtt: DL 14312., ill. Csókakőhöz tartozó és a
Székesfehérvárra vezető egyik út mentén fekvő Zámor, 1449. július 13.: DL 14386., 1450. július 12.:
DL 88247. és DL 88248.
1427
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ifjabb János bizonyíthatóan az idézés helyén tartózkodott,1432 a többi adat alapján nem
valószínű, hogy ténylegesen e helyeken lakott volna, mert így két éven belül legalább
három faluban kellett volna „székhelyét” berendeznie. Kétségeink csak fokozódhatnak,
hiszen úgy tűnik, hogy a perbehívók információi sem bizonyultak minden esetben
pontosnak.1433
4.3.1. A 14. századi birtokosok tartózkodásai
A 14. században a források hiánya miatt nehéz arra a kérdésre választ adni,
hogy azok a nemesek, akik honorként kaptak egy-egy várat, illetve területet, milyen
módon viszonyultak itteni birtokaikhoz. Az uralkodó bármikor elvehette, és az ország
másik végében adhatott helyette tisztséget, így kérdéses, hogy egyáltalán volt-e
lehetőségük arra, valamelyik honor területén alakítsák ki a központjukat. Sajnos kevés
ismerettel rendelkezünk arról, hogy azon honorbirtokosok, akik nem rendelkeztek saját
várral, milyen módon viszonyultak a rezidenciák kiépítéséhez: lakták-e egyáltalán a
honor címén kapott erősségben, illetve törekedtek-e arra, hogy honorjaik közelében
alakítsák ki központjukat vagy mellékrezidenciájukat. A kérdés vizsgálatába a korai
várnagyok – Maróti Mihály, Vilmos és Vezsenyi Miklós – személyét a források hiánya
miatt nem lehet bevonni.
4.3.2. Csór Tamás
A legtöbb adat Csór Tamásról maradt fenn. Igaz, az ő esetében is nehéz
egyértelműen eldönteni, hogy hol tervezte kiépíteni a család központját. Életpályáját
ismerve azt sem lehet teljesen elvetni, hogy feladatai mellett nem volt lehetősége vagy
egyszerűen nem vélte szükségesnek egy állandó lakhely kiépítését. Valószínűleg több
helyen tartott fenn rezidencia funkcióira is alkalmas épületet, ugyanis rengeteg vásárolt.

1449. március 14. „quomodo ipsi feria sexta proxima ante dominicam Oculi proxime pretactam ad
possessionem Saar prenotati Iohannis Rozgon filii Stephani senioris accedendo quamvis, uti
asseruissent, pro idem Iohannes protunc personaliter in eadem possessione extitisset, sed se ante eos
absentasset. Nichilominus eundem Iohannem ibidem et eodem die amonissent, ut ipse prescriptas
universas litteras superius nominatas quintodecimo die diei premisse amonicionis coram vobis exhibere
pariaque earundem intrascriptarum litterarum vestrarum dictis Iohanni, Renoldo et Oswaldo dare
deberet et teneretur” DL 14232.
1433
1446 novemberében Rozgonyi Jánost és testvéreit Gerencséren idézték meg „in ipsorum possessione
Gerencher vocata” (DL 88209.), amelyet elvileg fele részben birtokoltak. Azonban decemberben Újlaki
Miklós emberei csak ifj. János familiárisát és ugyanazon gerencséri birtokát fosztották ki. Erre lásd DL
14041. és SCHMIDTMAYER 2010, 74.
1432

203

Szerzett

birtokai1434

közül

palotájára

maradtak

adatok

Esztergomból,1435

Székesfehérvárról1436 és Tatáról.1437 Többször részt vett budai, valamint visegrádi
eseményeken, ám ottani ingatlanjairól egyelőre nincsen tudomásunk. Arra sem tudunk
választ adni, hogy az előbb felsorolt településeken levő palotái között volt-e
hierarchikus rend. 1343-ban több birtokán levő egyház – köztük a névadó Fejér megyei
Csór – számára is kijárt pápai búcsúengedélyt, de ezek egyike sem található az előbb
felsorolt településken.1438 Felesége egyetlen fennmaradt oklevelén pedig nem található
kelethely.1439
A későbbi adatokból mégis úgy tűnik, hogy a legkésőbb 1334-ben
megszerzett1440 Győr megyei Gönyűn kezdhette meg székhelyének kialakítását. A sokat
utazó, királyát vagy annak családját akár külföldre is számtalanszor elkísérő Tamás nem
biztos, hogy egy birtokhoz ragaszkodott. Gönyű eléggé távol esett Liptó megyétől,
amelynek több mint egy évtizeden át volt ispánja, ugyanakkor igen közel feküdt más,
észak-dunántúli birtokaihoz, így Csókakőhöz és Geszteshez. Tamás mester Gönyű
birtokának területét vásárlásokkal, cserével folyamatosan bővítette.1441
4.3.3. Gönyűi János
A legvalószínűbb tehát, hogy Csór Tamás élete vége felé Gönyűn kezdte
kiépíteni a család központjának számító magánvárat, amelyet fia, János fejezett be. Erre
csupán a névhasználatból következtethetünk: míg Tamást mindössze egyetlen
A birtokokról jó képet lehet alkotni egy későbbi felsorolásból: 1412. szeptember 9. DL 9717. (ZSO
III, 609–616., 2653. sz.).
1435
1331. július 13. Tamás gesztesi és csókakői várnagy megveszi az esztergomi „Zenie” palotát: ANJOU
OKLT XV, 158. (276. sz.), majd I. Károly király előtt is: uo. 167. (293. sz.), ill. megveszi a szomszédos
házakat is: uo. 246. (421. sz.); 1335. június 22.: királyi megerősítés a palotára és a „Burkuth” szőlőre:
ANJOU OKLT XIX, 166. (361. sz.); 1335. június 26.: újabb esztergomi telkek megvétele a curiája
mellett, uo. 171. (373.sz.)
1436
1341. február 10. Tamás liptói comesnek fehérvári ingatlant zálogosítanak. ANJOU OKLT XXV, 56.
(109. sz.), de nem váltják vissza: uo. 138–139. (295. sz.), és Péter fia Tamás ezzel kapcsolatosan
tiltakozik, uo. 155. (325. sz.); 1350. febr 2., a fehérvári káptalan előtt ugyanő és fiai János és Péter 1341ből származó záloglevelet átíratnak amely fehérvári ingatlanokról szól: ANJOU OKLT XXXIV, 91.
(109. sz.), lásd ANJOU OKLT XXV, 56., 138–139., 155. (109., 295., 325. sz.); vö. 1350. szeptember
17. ANJOU OKLT XXXIV, 357–358. (644. sz.)
1437
1331 folyamán egy tatai palota és egy malomhely (Datytmuolna) birtokába iktatták. DF 277277.,
regesztái: ANJOU OKLT XV, 204. (354–356. sz.), 207–208. (361–362. sz.).
1438
THEINER I. 666–667. (A Nógrád megyei Kisbágyon: DCCCCXCV. sz. és Szarvasgede
DCCCCXCVIII. sz., talán Nyitra megyei Nagysurány DCCCCXCVI. sz., és a Fejér megyei Csór M.
sz.)
1439
1344. március 23. kelethely nélkül, DL 51283. „nobilis domina consors magistri Thome filii Petri
comitis Liptoviensis et castellani de Chokaku”.
1440
Az erre vonatkozó okleveleket 1435-ben írták össze: 1435. április 29. DL 44031.
1441
Ez jól követhető abból az oklevéllajstromból, amelyet Csór Tamás unokái irattak össze: 1412.
szeptember 9. DL 9717., ZSO III, 609–614. (2653. sz.).
1434
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alkalommal nevezték gönyűinek az ottani birtokával kapcsolatos ügyben, 1442 fia, János
már következetesen használta ezt az előnevet,1443 annak ellenére, hogy az ország más
táján is szerzett várat, így 1372-ben a Kraszna megyei Valkóvárat,1444 (Arra nem maradt
adat, hogy ez utóbbi erősség milyen szerepet töltött be a család életében.) 1445 Gönyűi
Jánostól csupán néhány oklevelet ismerünk, amelyek az 1370-es évekből valók. Az
egyiket Győrben1446 adta ki, míg a másikat a Csókakő várához tartozó Mór faluban.1447
Egy további győri tartózkodására van adatunk.1448 Figyelemre méltó, hogy Gönyű
székhelyül választásával a János mester kezében összpontosuló területek (Győr,
Bakony, Vértes, később Komárom és Fejér megyék) egyformán elérhetővé váltak, így a
helyszín választását nem tekinthetjük a véletlen művének. János a Vértes oldalában levő
településekkel is gyarapította magánbirtokait, amelyek között olyan birtokok is
szerepelnek, amik később a várakhoz kerültek, mint Egyházasváma, Ondó, Keresztúr,
Hosszúváma.1449
Fia hamar meghalhatott, ezért törekedhetett arra, hogy lányait fiúsítsák.1450
Gönyűn kiépített rezidenciáját a 15. század elején várnak tekintették. Több forrás is őrzi
emlékét: innen keltezte levelét János egyik lányának férje, özdögei Besenyő Pál, de
1433-tól, amikor Zsigmond a Héderváriaknak adományozta, ismét többször
említették.1451
Jelen ismereteink szerint eddig csupán egy Gönyű birtokkal kapcsolatos oklevélben nevezték Tamás
mestert Gönyűinek: „magistri Thome de Gwynu”; az oklevélben a jogi cselekmények áttekintésénél
„magister Thomas filius Petri tunc comes Lyptoviensis” szerepel: 1354. január 24. DF 207414. Az
eljárásból kiderül, hogy Gönyűn Tamás mesternek egy officiálisa és egy Komárom megyei eredetű
familiárisa is tartózkodott.
1443
A teljesség igénye nélkül: „[Iohanne] filio Thomae de Gwnew” 1366. június 28. DL 30690.;
„Iohannes filiuus Thome de Gunyw” 1372. november 9. DL 6073.; „magister Iohannes filius quondam
magistri Thome filii Petri de Gwnyw” 1374. február 22. DL 46391.; „Iohannes filius Thome de Gwnyu”
1375. november 12. DF 244598.; „Iohannes de Gunyu” 1380. február 12. DF 258368.; halála után is:
„condam magistri Ioannis filii Thome de Gwnw”1383. január 11. DL 84300., helyenként hibás átírása:
BÁNFFY I, 371. (CCLXIV. sz.).
1444
ENGEL 1977, 167.
1445
Engel Pál szerint fia, Zsigmond örökölte, aki 1402-ben halt meg, ezután egyik fiúsított lánya, Anna.
ENGEL 1996, 454.
1446
1373. március 13. DF 244593., UGDS II, 401. (1001. sz.).
1447
1375. november 12. DF 244598., UGDS II, 438–439. (1042. sz.).
1448
A győri káptalan előtt bevallást tett. 1373. november 11. DL 6152.
1449
1374. február 22. DL 46391. és DL 50321.
1450
1373. március 29. BÁNFFY I, 316–316. (CCXXXI. sz.), Zsigmond megerősítette: 1406. április 15.
BÁNFFY I, 504–507. (CCCLVI. sz.).
1451
Özdögei levele 1420., napi kelet nélkül. „in Genew” HÁZI II/6, (69. sz.). Zsigmond adománya: 1433.
szeptember 18. HÉDERVÁRY I, 175–176. (148. sz.), még királyi várként említve: 1435. április 29. DL
86795., Hédervári Lőrinc István és Imre beleegyezésével feleségének, Blagai Margitnak hagyja halála
esetére Gönyű várát: 1439. július 21. HÉDERVÁRY I, 193–196. (162. sz.). Tamásiakkal kötött egyezség:
1443. január 25. HÉDERVÁRY I, 208–211. (169. sz.). Egyezség Blagai Margit és Hédervári Imre között:
1450. november 18 HÉDERVÁRY I, 275. (211. sz.), A pannonhalmi apát tiltakozásában 1434. május 8.
1442
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4.3.4. (Csáktornyai) Lackfi István
A következő honorbirtokos, akit a rezidenciavizsgálatba érdemes bevonni,
Csáktornyai Lackfi István. A század vége felé a hatalmát jelentősen megnövelő Lackfi
Tatán vetette meg a lábát. 1386-ban komáromi ispánságot is megszerezte Komárom
várával, egy évvel később nádorrá választották. Több jel arra utal, hogy egyik 1452
birtokközpontját Tatán próbálta meg kialakítani. Ha megfigyeljük Lackfi keltezési
helyeit, azt tapasztaljuk, hogy a nádor 1389 és 1392 között 7 alkalommal adott ki Tatán
oklevelet.1453 Amennyiben ezt az adatot összevetjük a Lackfiak által birtokolt egyéb
helyekkel, rögtön láthatjuk, hogy ez mennyire kimagasló, hiszen Csáktornya a nádori
működése alatt két alkalommal,1454 Komárom pedig mindössze egy alkalommal1455
szerepelt.
Tatát vélhetően 1389-ben szerezte meg Lackfi István. Erre utal, hogy a Tata
birtokhoz tartozó erdőbe való beiktatását 1389 júniusában1456 ejtették meg – aminek
akkor a szomszédos nemesek ellentmondtak –, valamint a később Tatához csatolt
Szentgyörgyteleke birtokba is ekkor vezették be a nádort.1457 Egy esztendővel korábban,
amikor Tata területén és környékén a tatai apátot Zsigmond több malomba és különböző
szántóföldekbe iktatta és vezettette be, akkor az oklevélben még nem utaltak a
nádorra.1458
Lackfi István fontos szerepet töltött be Tata életében: itt kezdte felépíteni
mellékrezidenciáját vagy rezidenciáját is. Erre a tartózkodási helyek mellett egyrészt a
várat feltáró régész következtetései utalnak, amely szerint a ma is álló palota helyén egy
egyszárnyas palotaépület állt volna.1459 Másrészt a Szent Iván-templom temetőjében,
egy másodlagos helyzetben előkerült sárkányt ábrázoló gyűrű is utalhat a Lackfiak

HÉDERVÁRY II, 362. (211. sz.). Egy várnagyát, Bánhidai Pált is ismerjük HÉDERVÁRY I, 249–250.
(193. sz), HÉDERVÁRY I, 271. (206. sz.). További adatok: SCHMIDTMAYER 2008, 106.
1452
Lackfi több várral rendelkezett: Csáktornya, Óvár, Komárom, Solymár. ENGEL 1996, 291., 344.,
385–386., 413. Talán a Solymár–Komárom–Óvár-tengely miatt szemelte ki Tatát birtokközpontnak.
1453
1389. április 30. „in Tata” DL 7066.; 1389. augusztus 3. (kisebb valószínűséggel a július 27. is
elképzelhető, de a kiszakadt helyen inkább a rövidebb „post” szerepelhet): „in Tata” DF 227048.; 1390.
április 1. „in Tata” DL 42600.; 1390. július 7. „in Tata” DL 7631.; 1391. május 25. „in Tata” DL
42493.; 1391. december 8. „in Tata” DF 279297.; 1392. január 10. „in villa nostra Tata” DF 207469. vö.
C. TÓTH 2009a.
1454
C. TÓTH 2009a, 90., 95.
1455
C. TÓTH 2009a, 95.
1456
1389. június 12. DL 7699.
1457
1389. június 19. DL 7503.
1458
1388. október 13. DF 207462. Az itt felsorolt királyi emberek sem egyeznek meg pl. a
szentgyörgytelki beiktatásnál feltűnő királyi emberekkel.
1459
B. SZATMÁRI 1974. 50–51.
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erősödő jelenlétére.1460 A bazilikás elrendezésű háromhajós templom fénykora ugyanis
– az írott források említései alapján – a 14–15. század fordulójára tehető.1461
A nádori méltóságból való leváltása után csupán egy Zircről keltezett oklevele
maradt fenn.1462 Nem sokkal később szembefordult Zsigmonddal, aki árulása miatt
1397-ben megölette. Sírja az általa alapított keszthelyi ferences kolostorban található.
4.3.5. A birtokszerző: idősebb Rozgonyi István
Zsigmond király egyik hűséges és kedvelt híve, idősebb Rozgonyi István 1422re a győri ispánság honorjával együtt1463 megkapta Tata, Gesztes és Vitány várát,
valamint a gerencséri vadászóhelyet, 1425-ben pedig Fejér megye ispáni tisztségével
Csókakőt is megszerezte.1464 Tartózkodási helyeire 97 adatot gyűjtöttem össze, de
ezekből mindössze néhány vonatkoztatható a vizsgált területre. Ez azonban nem is
olyan meglepő annak fényében, hogy a családnak az északkeleti országrészben fekvő
birtokaira vonatkozóan eddig egyetlen adatot sem találtam. Ennek az a fő oka, hogy
Rozgonyi az esetek túlnyomó többségében az uralkodó környezetében mutatható ki,
ráadásul ekkor sem Komárom, sem Győr, sem Fejér megyében nem volt családi birtoka.
Vértesi jelenlétére elsőként 1422-ből van adatom: Zsigmond király bort
szállíttatott Sopronból Tatára idősebb Rozgonyi István győri ispánnak.1465 1425
tavaszán több alkalommal is kimutatható Tatán, de ezekben az esetekben a magyar
király is ott időzött, így nem elképzelhetetlen, hogy csak kíséretének tagjaként volt
jelen.1466 Tata egyáltalán nem tűnik a család kizárólagos központjának: 1425-ben a
Fejér megyei Mórról írt levelében Rozgonyi azt kérte Dobói Miklós pannonhalmi
apáttól, hogy Gerencsérre szállítsák a neki szánt bort.1467 Rozgonyi felesége, az Arany
János balladájából is ismert Szentgyörgyi Cecília szintén Miklós apáthoz írt évszám

1460

KDM RA: 223–98.
Papjaira vonatkozó adatok: 1387 előtt: János, akit Benedek követett. ZSO I, 33–34. (342. sz.), DL
7334.; 1407 előtt: Gergely és 1407. márciustól: Szentgróti Gergely, mindkettőre ZSO II/2, 26. (5379.
sz.), ugyanitt említették, hogy a Szent János-plébániaegyház évi jövedelme a 40 aranyforintot nem
haladja meg.
1462
1394. február 22. „in Zyrch” DF 207480.
1463
Győri ispánként első említése 1422-ből való (HÁZI I/2, 220., 252. sz.), azonban 1420 júniusában
fogott bírák között Rozgonyi Istvánt a tatai apát, majd a győri alispán és egy Rozgonyi-familiáris követi
(HÉDERVÁRY II, 352., 349. sz.). Ez alapján elképzelhetőnek tartom, hogy Rozgonyi István 1422 előtt
megszerezte a győri ispáni tisztséget.
1464
BOCSI 2006, 52.
1465
HÁZI I/2. 220., (252. sz.), DF 202228.
1466
1425. március 14., március 21., március 31. előtt és május 8.: SCHÖNHERR 1893, 280–281.
1467
BÁRTFA, 26. (146. sz.)
1461
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nélküli, ugyancsak bor szállítását kérő levelét Gerencséren keltezte. 1468 Ez a két adat azt
a feltételezést is lehetővé tenné, hogy idősebb Rozgonyi István központja az ekkor még
vadászóhelynek titulált Gerencséren lett volna. Ez viszont nem tűnik életszerűnek, bár
az ispán 1425-ben már bármelyik várat kiválaszthatta volna magának lakóhelyül. A
helyzet később sem egyértelmű: 1426-ban Tata várát és uradalmát Zsigmond zálogba
adta idősebb Rozgonyi Istvánnak egy hamis oklevél szerint.1469 Vélelmezhető, hogy a
hamisítvány megírásakor úgy vélték, hogy István úr idején Tata fontos szerepet játszott
a család életében, így a hamisítás közvetve utalhat arra, hogy egy időben Rozgonyi
Tatán rendezhette be a családi rezidenciáját, amit a felépült vár kényelme és
megjelenése is indokolhatott.1470 Minden bizonnyal nagyobb tekintélyt adott
birtokosának, mint egy vadászhely. Ezt az elképzelést alátámasztja az is, hogy 1433-ban
Rómában Rozgonyi felesége a Tata városában álló Szentháromság-egyház számára
kérvényezett búcsút.1471 Sajnos a többi kritériumra vonatkozó adatok jobbára
hiányoznak. Feleségének ismert tartózkodási helyei sem visznek közelebb bennünket
annak egyértelmű eldöntéséhez, hogy ebben az időszakban ténylegesen Tata volt-e a
családi rezidencia, mert Szentgyörgyi Cecíliát legtöbbször férje oldalán találjuk.1472
Ha Tatán volt is a lakóhely, nem lehetett sokáig az. Idősebb Rozgonyi István
1430-ban élethossziglan megkapta Csókakő várát és tartozékait.1473 A vár megszerzését
követően, de legkésőbb Cecília 1436 körül bekövetkezett halála után Rozgonyi István
itt rendezte be székhelyét. Feltehetően sokkal biztosabbnak érezte az élethosszig tartó
adományként bírt várat, mint a zálogként megszerzettet. A 15. század közepére datált
várbővítés is megerősíti azt a feltevést, hogy rezidenciáját ide helyezte át. Ekkoriban
épült ki az alsóvár, ahol számos épületet, raktárat, műhelyt és istállót emeltek, továbbá
az impozáns felvonóhidas kaputorony, valamint a reprezentatív várkápolna készült
el.1474 Azt is tudjuk, hogy a falak között volt a családi kincstár és a levéltár is.1475 A
család temetkezési helye mint kritérium is teljesültnek tekinthető. Sőt, a Csókakőtől
BÁRTFA, 42. (227. (sz.)
1426. október 28. DL 87995. Engel Pál mutatott rá elsőként, hogy az oklevél hamisítvány: ENGEL
1977, 161., bővebben a az Idősebb Rozgonyi Istvánról szóló fejezet végén.
1470
Kubinyi András is azt feltételezte, hogy 1426 után Tata lett id. Rozgonyi István rezidenciája.
KUBINYI 1991, 218.
1471
LUKCSICS II. 99–100. (245. sz.).
1472
1422–1435 körül (talán 1425), pünkösd utáni kedd. Gerencsér: BÁRTFA, 42. (227. sz.); férjével
Galambóc ostrománál, 1428. december 28.; Óbuda: SZERBIA, 79–80. (XLIX. sz.); 1433. július 13.,
Róma: LUKCSICS II. 99–100. (245. sz.).
1473
1430. szeptember 5. DL 12306.
1474
BÉNI 1999, 43–44. (A vonatkozó fejezet Hatházi Gábor munkája.)
1475
Az erre vonatkozó adatot l. ifj . Jánosnál.
1468
1469
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nem messze, a Székesfehérváron álló, királyaink egyik kedvelt temetkezési helyének, a
Szűz Mária prépostsági templomnak az egyik kápolnájában sikerült családi sírboltot
kialakítania, ami kivételes királyi kegynek számított ebben az időszakban. A
temetkezési helyre és a kápolna patronátusi jogára 1427-től királyi,1476 majd 1434-től
pápai megerősítést kapott.1477 Rozgonyi István 1439-ben még megélhette, hogy fia
szintén élete végéig megkapta Csókakő várát.1478 Legjelentősebb szerzeményei azonban
a 9000 arany zálogösszegért megszerzett vértesi uradalmak (Tata, Gesztes, Vitány,
Essegvár vára és Gerencsér birtok) voltak.1479
4.3.6. A csókakői örökös: ifjabb Rozgonyi János
Idősebb Rozgonyi István fia, ifjabb János a legnehezebb pillanatban örökölte
meg apjától a vértesi várakat. A polgárháború idején a politikai tapasztalattal nem
rendelkező ifjú a stratégiailag is fontos erősségeket hamarosan elveszítette. Feltehetően
az sem nyújtott számára vigaszt, hogy ezek többségét távoli rokonai, Rozgonyi János és
testvérei szerezték meg. Az ügy részleteit nem ismerjük, csak annyit tudunk biztosan,
hogy 1443-ban viszont legalább fele részben sikerült visszaszereznie Csókakőt.1480
Ingatagnak tűnő helyzete ellenére ifjabb János a következő évben váratlanul Rómába
zarándokolt.1481 Ennek a meggondolatlan akciónak eredményeként ismét elveszítette
befolyását az összes birtoka felett.1482 Nagy nehézségek árán végül 1446-ban

ENGEL 1987, 628. Engel Pál feltételezése alapján ez a kápolna a Mária Magdolna-kápolna lehetett
(uo. 615.). A pápai kérvényekben azonban következetesen Szűz Mária-kápolnának nevezték: „quamdam
capellam in honorem et sub vocabulo gloriose Dei genitricis Maria infra collegiatam ecclesiam eiusdem
beate Virginis de Albaregali Vesprimiensis diocesis” MON VESP III, 98. (CLVIII. sz.).
1477
A kérvény: 1433. július 13.: LUKCSICS II, 99. (245. sz.); MON VESP III, 92. (CXLIV. sz.). Az
engedély: 1434. szeptember 13. MON VESP III, 98. (CLVIII. sz.), a búcsúengedély a kápolna számára
augusztus 15-re: 1435. május 9. MON VESP III, 100. (CLXII. sz.), LUKCSICS II, 130. (369. sz.).
1478
Erről Erzsébet királyné okleveléből értesülünk 1439 novemberében: DL 13466.
1479
Maga az adománylevél nem maradt fenn, a század végén azonban gyakrabban hivatkoznak Albert
király és Erzsébet királyné záloglevelére. pl. DL 14252. A zálogösszegnek azonban csak egy oklevélben
találjuk nyomát a Mátyás király által 1458 márciusában kiadott oklevélben: DL 15217.
1480
DL 13731.
1481
LUKCSICS II, 213. (798. sz. Útlevelet kap a Rómából való hazatéréshez.)
1482
Ezért tüntetőleg, de legalábbis rokonait kínos helyzetbe hozva várain kívül tartózkodott: 1444.
augusztus 28. „protestatus extitisset, quomodo ipsi Iohannes et Rinoldus circa festum assumpcionis
Beate Marie Virginis tunc proxima preteritum prefatum Iohannem filium Stephani in presencia
reverendissimi in Christo patris domini Dyonisii cardinalis archiepiscopi Strigoniensis ac domini
Ladislai de Chetnek electi Nitriensis ac aliis personis litteris in eisdem nominatis ac militum et nobilium
tunc in opido Komaron existentibus amonuisset, ut ipse iuxta contencias litterarum ipsorum
obligatoriarum superinde confectarum unacum ipsis, scilicet Iohanne et Rinoldo in castris Thatha et
Chokakw ac aliis eorum locis et fortaliciis simul et ad invicem finaliter cum honore habitaret et
commoraretur, quiquidem Iohannes filius Stephani huiusmodi amonicionibus et inductionibus ipsorum
Iohannis et Rinoldi minime acquiescere voluisset, unde facta huiusmodi protestacione prefatus Thomas
1476
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bizonyíthatóan sikerült újra megvetnie lábát Csókakőn, amelynek ekkor már nem
egyedüli tulajdonosa volt. Az eltelt évek arra sarkallhatták, hogy a többi rokonnal, a
család különböző ágaival kötött szerződésekben, egyezményekben főleg arra
törekedjen, hogy Csókakő várát egyedül birtokolhassa.1483
Az egyezmények ellenére ifjabb János, valamint Rozgonyi János és fivérei
között a dunántúli birtokokért nem lankadt a küzdelem. Végül a testvéreknek a várakat
de iure is sikerült megszerezniük, így az övék lett a vértesi erősségek közül Tata, Vitány
és – ifjabb János halála után – Csókakő is.1484
A fent bemutatott kusza, ingatag helyzetben ifjabb János székhelyéül az apja
által kiépített Csókakőt választotta. Jelenlegi ismereteink szerint az erősség
visszaszerzését követően haláláig minden bizonnyal ténylegesen birtokolta is azt. Ifjabb
János itineráriuma szűkös: csupán 32 rá vonatkozó forrásadatot találtam, közülük
viszont 5 vonatkozik Csókakőre, ami a szerény forrásadottságok ismeretében nem is
olyan kevés.1485 A keltezési helyek alapján összeállított térképen (15. térkép) látható,
hogy e vértesi vár ifjabb János egyik leggyakoribb tartózkodási helye volt. A
családtagokra csupán közvetett bizonyíték áll rendelkezésünkre 1459-ből, amikor ifjabb

literatus in personis dictorum Iohannis et Rinoldi anotatum Iohannem filium Stephani ab huiusmodi
inutili latitacione et divagacione ac extra castra sua persentacione prohibuisset.” DL 13735.
1483
1446. szeptember 21-én Rozgonyi György és Sebestyén, valamint ifj. János osztották fel egymás
között birtokaikat úgy, hogy az előbbiek székhelye Sempte, míg ifjabb Jánosé Csókakő lett: „Hoc tamen
specialiter declarato, quod predictum castrum Chokakew cum omnibus suis pertinenciis prefato Iohanni
de dicta Rozgon pro sua habitacione commisissent” DL 13967. 1447. október 4-én Rozgonyi János,
Rénold és ifj. János újabb egyezséget kötöttek és úgy osztották fel birtokaikat, hogy Csókakő vára
egészében és a hozzá tartozó uradalom is majdnem teljesen ifj. Jánosé lett: „in pristina eorum
disposicione et obligacione conclusum extiterit, ut directa et equalis medietas castri Chokakw et
pertinencium eiusdem dictum dominum Iohannem iuniorem, alia vero directa et equalis medietatis iam
fatos dominos Iohannem, Renoldum et Osvaldum concerneret, tandem ad peticionem et beneplacitum
dicti domini Iohannis iunioris id per ipsos dominos Iohannem, Renoldum et Oswaldum indultum
extitisset, ut ipsum castrum integraliter cum medietate omnium pertinencium eiusdem in manibus
domini Iohannis iunioris pure remanere debuisset. Tamen exnunc ex composicione et ordinacione
prenominatorum proborum virorum taliter inter se concordassent, quod ipsum castrum Chokakw cum
cunctis suis pertinenciis ipsi domino Iohanni iuniori, quamdiu in humanis ageret, demptis medietate
tributi in possessione Moor exigi soliti ac singule unius sessionis in qualibet posessione ad dictum
castrum spectantis, que dicti domini Iohannes, Renoldus et Oswaldus in manibus eorum ex causa
racionabili voluerunt conservare, debeant remanere...” DL 14118.
1484
1449. július 21-én Rozgonyi Jánost és testvéreit beiktatják Tata, Csókakő és Vitány várak és további
birtokok tulajdonába: DL 14284.; 1453. február 2-án V. László király Rozgonyi Jánosnak és
testvéreinek adományozza Vitány és Csókakő várát: DL 14616. és DL 14623. 1457. május 6-án ifj.
János bírói ítélet alapján is elvesztette Csókakő és Vitány várát: DL 15163. Mátyás király mind ifj.
János, mind pedig János és testvérei számára megerősítette addigi okleveleiket: DL 15217. és DL
15163. Így V. László ítélete értelmében János és testvérei váltak a várak jogos birtokosaivá.
1485
1443. szeptember 9.: „in Chokakew” DL 100566.; 1446. augusztus 10.: „in castro suo Chokakw” DL
13948.; KÁROLYI II, 125.
1447. augusztus 23.: „in castro Chokakw” DF 239948.; 1448. augusztus 1.: „in castro nostro Chokakew”
DL 14188. Regesztája: PEST, 194. (747. sz.)
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János özvegyének és gyermekeinek el kellett volna hagyni Csókakőt, átadva azt
Jánosnak és testvéreinek.1486 Ekkor már az is felmerült, hogy Fejér megye nemessége
segítségével elűzhetik őket, ám ennek ellenére még 1462-ben is ifjabb János családja
tartotta birtokában a várat, amikor egy megállapodás eredményeként végleg ki nem
vonultak belőle.1487 Bizonyíthatóan e várban őrizték a családi kincstárat és levéltárat is,
amelyet János és testvérei az 1440-es évek első felében módszeresen kifosztottak.1488
Ifjabb János temetkezési helye értelemszerűen Székesfehérvárott, az apja által alapított
kápolnában lehetett.1489
4.3.7. Az atyafiak: a négy Rozgonyi-testvér birtoklása
Rozgonyi Jánosnak és három fivérének, Lőrincnek, Rénoldnak és Osvátnak
sikerült ifjabb Jánost a vértesi birtokaiból kiszorítani. Miután ezeket a birtokokat
megszerezték, az az érdekes helyzet állhatott elő, hogy egyszerre négyüknek kellett
irányítania a birtokállományt. Sajnos nem mindegyikük pályája egyformán adatolt.
Lőrinc hamar meghalt (1447), így tevékenységét alig ismerjük. Osvát szintén nem volt
hosszú életű (1460), és a mindössze 42 ismert tartózkodási helyéből alig találunk olyan
adatot, ahol egyedül, tehát nem valamelyik testvérével együtt lett volna jelen, vagy
olyat, amely ne országos, köztörténeti eseményhez lenne köthető.

1486

DL 15391.
DL 15767. (Ebben János és testvérei ígéretet tettek, hogy ifj. János örököseit visszaengedik, miután
fia eléri 20. életévét, ám ez nem következett be.)
1488
János és testvérei elismerik, hogy kifosztották ifj. János kincstárát és okleveleit elvitték: 1447.
október 7. „universa etiam et quelibet bona, que de domibus thavernicalibus predicti domini Iohannis
iunioris iam fati domini Iohannes, Renoldus et Oswaldus excepissent et asportassent pre manibusque
eorum haberentur aut tempore medio requirere et reinvenire possent, ipsi domino Iohanni iuniori usque
ad vigesimum quintum diem festi Beati Georgii martyris proxime affuturi conscienciose reddere et
restituere deberent et tenerentur; voluerunt eciam partes pretacte, ut omnia litteralia instrumenta, que
iidem domini Iohannes, Renoldus et Osvaldus de prefatis domibus thavernicalibus ipsius domini
Iohannis iunioris excepissent aut alias quovismodo in manibus ipsorum devente haberentur, manibus
quatuor proborum nobilium et honestorum virorum de familia eorum per utrasque partes eligendorum…
dare et assignare debeant et teneantur” DL 14118. Később azt is megnevezik, hogy az okleveleket
Csókakőről vitték el: 1448. július 7. „quod Iohannes filius Iohannes de Rozgon ex una ac Iohannes filius
Stephani de eadem Rozgon parte ex altera coram nobis personaliter constituti per eundem Iohannem
filium Iohannis confessum et relatum est in hunc modum, quod ipse omnes litteras et quelibet litteralia
instrumenta dicti Iohannis filii Stephani sed et aliarum quarumcunque, que scilicet et quas in castro
Chokakw reperisset et in suis manibus haberentur, anotato Iohanni filio Stephani reddere et resstituere
vellet” DL 14180.
1489
ENGEL 1987, 629.
1487
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Mindez nem kedvezett a vértesi várak további rezidenciaszerepének. A másik
két testvér, Rénold és János ugyanis helyzetük megszilárdulásával párhuzamosan
másutt alakították ki székhelyüket, ami ebben a korban nem volt szokatlan.1490
4.3.8. Rozgonyi Rénold
Rozgonyi Rénold három települést részesített előnyben (zárójelben az
előfordulása darabszáma): Sárvárt (5), Tatát (7) és Varannót (33) (16. térkép). Az
ország néhány jelentősebb települését, így Pozsonyt, Fehérvárt és Budát nyilván ügyei
intézése miatt kereshette fel. Az 1440-es években a testvérek a Dunántúlon próbáltak
nagy területeket megszerezni.1491 Megkaparintották a Kanizsaiaktól a Vas megyei
Sárvár várát is, ahol több időt töltöttek együtt. A várat egészen 1454-ig kezükben
tartották, amikor a Kanizsai család visszafoglalta és ezzel véget ért a Rozgonyiak ottani
befolyása.1492 Sárvár talán Rénold székhelye lehetett egy időben, mert fivéreihez képest
gyakrabban tartózkodott a településen.1493 Érdekesebb jelenséget figyelhetünk meg Tata
esetében: 1446-ban az összes életben lévő testvér közösen adott ki oklevelet, amelyet
ekkor – talán az egyezségek miatt is – saját váruknak neveztek.1494 Ezt követően csak
Rénold tartózkodott huzamosabb ideig Tatán 1446 és 1450 között,1495 majd hosszú
szünet után csak 1471-ben kereste fel ismét a Komárom megyei birtokát,1496 de ekkor
már az ország északkeleti részébe tette át székhelyét. Meg kell jegyezni azonban, hogy
Rénold elköltözését követően is figyelmet fordított Tatára, hiszen 1465-ben ő volt a
referense a tatai polgárok számára kiváltságot biztosító királyi oklevélnek.1497 Tatáról
Rénold először talán a már említett Sárvárra, majd legkésőbb 1462-től a Zemplén

1490

KUBINYI 1991, 215–216.
PÁLOSFALVI 2003, 917–925.
1492
ÉRSZEGI 2000, 64., KUBINYI 1991, 218.
1493
Rénold Sárvárra vonatkozó tartózkodási adatai: 1443. január 28. DL 92940.; 1444. február 6.: DL
92963.; 1450. március 26.: DF 202794., kiadása: HÁZI I/3, 280. (332. sz.); 1451. szeptember 20. DF
202852., kiadása: HÁZI I/3, 331. (389. sz.); 1451. október 11.: DF 202859., kiadása HÁZI I/3, 336.
(396. sz.) Rozgonyi János Sárvár várában tartózkodott 1443. november 22. DL 92955.; 1444. február 6.
DL 92963. Rozgonyi Osvát Sárváron: 1443. január 28. DL 92940.; 1444. február 6. DL 92963.
1494
1446. június 12. „in castro nostro Thatensis” DF 207868. A testvérek számára Tata fontosságát jól
jelzi, hogy egy zálogosítás során vállalták, hogy amennyiben az összeget nem tudnák visszafizetni,
akkor a panaszos bármely birtokukból lefoglaltathatja az ellenértéket képező részt, kivéve a tatai
uradalomból. 1449. március 4. DL 14231.
1495
1447. augusztus 24.: „ex Thata” DF 242133.; 1447. szeptember 17.: „in Thata” DL 44483.; 1449.
január 22.: „ex Thata” DF 240015.; 1449. november 20.: „in Tata” DF 240 041.; 1450. május 19.: „ex
Tata” DF 242306.
1496
1471. május 28.: „in Thata” DL 49671.
1497
DL 59532.
1491
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megyei Varannóba „települt át”.1498 A családja vele együtt élt ott, hiszen Rénold
második feleségének, Mainberki Erzsébetnek több innen keltezett levelét ismerjük.1499
Varannón Rénold építkezett is: legalább egy erődített háza volt ott, amelyet hol
castellum, hol castrum névvel említenek a források.1500 A vértesi várakkal ellentétben a
Lengyelország felé vezető kereskedelmi út mentén fekvő Varannó mezőváros
természetes centralitási helyként, uradalmi birtokigazgatási központként működött.
Rozgonyi Rénold sírjának helyét nem ismerjük, temetkezhetett akár a varannói ferences
kolostorba, ahol több Rozgonyi is nyugodott – igaz, a család másik ágából –,1501 de akár
Székesfehérvárott vagy éppen Tatán is.1502 A családi levéltárat viszont testvéreivel
együtt a Varannóhoz közeli Csicsva várában helyezte el.1503
4.3.9. Idősebb Rozgonyi János
Rozgonyi János tartózkodási helyeire 270 adatot gyűjtöttem össze. Ebből 149
esik a kétéves országbírói működése idejére. Keltezési helyei közül néhány
„kakukktojás” (17. térkép). Ónodon csupán 1471-ben időzött huzamosabb ideig,1504
Komáromban pedig pályája elején, Erzsébet királyné udvartartásában, illetve egy

Varannóra: 1462. december 17. DF 214142., BÁRTFA, 219. (1439. sz.); 1463. január 31. DF 214153.
BÁRTFA, 221. (1451. sz.); 1463. február 6. DF 214155., BÁRTFA, 221. (1453. sz.); 1463. március 4.
DF 214156. BÁRTFA, 221. (1454. sz.); 1463. május 14. DF 266281.; 1466. május 13. DF 214330.,
BÁRTFA, 248. (1629. sz.); 1467. április 25. DF 214383., BÁRTFA, 256. (1684. sz.); 1467. június 3. DF
214392., BÁRTFA, 257. (1690. sz.); 1467. július 24. DL 85014.; 1469. június 21. DF 214474.,
BÁRTFA, 270. (1774. sz., hibásan június 22.); 1469. augusztus 5.: DF 214480., BÁRTFA, 271. (1781.
sz.); 1471. március 17. DF 270445.; 1471. április 19. DF 269995.; 1471. május 5. DF 214519.,
BÁRTFA, 275. (1820. sz.); 1471. június 16. DL 55949.; 1471. augusztus 29. DF 270446.; 1472. február
15. DL 60824.; 1472. február 16. DL 83797., DL 83798., DF 214559., BÁRTFA, 281. (1860. sz.).
1499
Mainberki Erzsébet varannói tartózkodásai: 1466. június 16.: DF 214340., BÁRTFA, 250. (1639. sz.);
1466. december 24.: DF 214360., BÁRTFA, 253. (1660. sz.); 1472. augusztus 12.: DF 214593., uo. 286.
(1894. sz.); 1472. december 28.: DL 17400.; valamint egy év nélküli oklevél Rénold halála után (1472–
1474 körül): DF 234443.
1500
Mátyás király engedélye, hogy erődíthessék lakhelyüket: 1472. április 7.: DL 17305., Rénold
feleségére hagyni szándékozott birtokain: „Item castelli, curie et domus in dicto Warano habitorum” –
DL 17326., „...ad opidum Warano consequenterque domum et curiam ipsius condam Raynoldi in eodem
opido habitas” BÁNFFY II, 218. (CLXXXI. sz.) és „ipsumque opidum Warano simulcum castello
ibidem habito” BÁNFFY II, 219.; várként: Mainberki Erzsébet levele: 1472. augusztus 12. „ex castro
nostro Waranw” DF 214593., BÁRTFA, 286. (1894. sz.).
1501
LUKCSICS II, 99–100. 245. sz.
1502
Székesfehérvárott id. Rozgonyi István királyi engedélye alapján, amely szerint az egész nemzetség
megkapta a temetkezési jogot a kápolnában. ENGEL 1987, 615., Tatán a bencés apátság kegyuraságát
testvéreivel együtt kapta meg. 1460. szeptember 21.: DL 15506., ill. TELEKI X, 638. (CCCXV. sz.).
1503
OLEXIK 1934, 271. (10. sz.)
1504
Ónod várára vonatozó tartózkodási adatok: 1471. január 29.: DL 69044., DF 262777.; 1471. január
31.: DF 223423.; 1471. február 1.: DL 84529., DL 84534.; 1471. február 2.: DF 234634.
1498
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későbbi gyűlésen való részvétele miatt tartózkodott.1505 Kedvelt helysége Tata volt, ahol
12 alkalommal adott ki oklevelet.1506 Első, testvéreivel közös tatai megjelenését
követően 1450 decemberétől lakott a várban, így huzamos tatai tartózkodása éppen
testvére, Rénold távozását követően figyelhető meg. A várat saját rezidenciájának
tekinthette, és nagyobb léptékű építkezéseket is folytatott benne, amelyhez faanyagot és
más szükséges dolgokat Bécsből hozatott.1507
Szűkebb családja tatai tartózkodásáról kevés forrás maradt fenn. Felesége,
Alsólendvai Bánffy Dorottya egy alkalommal, 1461-ben írt levelet Tatáról.1508 A
település jelentős mezővárosként egyértelmű uradalmi központja lehetett a dunántúli
birtokoknak. Rozgonyi János familiárisi kapcsolatot alakított ki a város egyes
polgáraival is, amelynek ékes példája Márton mester és felesége sírköve. A sírkő
felirata alapján Rozgonyi János halála után 20 évvel készült, mégis Márton mester
uraként emlékezik az országbíróra.1509
Rozgonyi János temetkezési helyét nem ismerjük, mivel regensburgi
követjárása alkalmával halt meg, így nyughelyeként külföldi helyszín is szóba jöhet.
Ugyan testvéreivel kegyura volt a tatai bencés apátságnak, de eltemethették akár
Varannón, akár a már említett székesfehérvári kápolnában is.
4.3.10. Rénold és János örökösei
Rozgonyi Jánost testvére, Rénold alig egy évvel élte túl. Ezután a család
hatalma nagymértékben megrendült. Rénold bizonyíthatóan, János valószínűsíthetően
részt vett az 1471-es Zrednai Vitéz János-féle összeesküvésben. Tata várát így
elveszítették és az – szerves folytatásaként János úr építkezéseinek – ismét királyi
mellékrezidencia lett. Ez visszamenőlegesen is igazolja, hogy Tata vára és városa volt a
vértesi várak és településeik közül a legjelentősebb.

Komáromra: Erzsébet királyné udvarában 1440. április 21.: DF 222181., DF 222183.; 1440. április
25.: DL 13538., DF 222182.; valamint egy gyűlésen: 1444. augusztus 15.: DL 13735.
1506
1446. június 12. „in castro nostro Thatensis” DF 207868.; 1450. december 29. „ex castro Thata” DF
202826.; 1452. szeptember 3. „in Tata” DL 240173.; 1453. november 13. körül: „Item eodem die dedi
dem Hebauff III sol. den. zum Totas ze lauff en zum Rozgon Jenusch mit ainem brieff.” HÁZI II/3,
403., 404.; 1454. június 8. „in Thata” DF 281353.; 1460. november 25. „in Thata” DF 242698.; 1460.
december 27: „in Thata” DF 240446.; 1461. május 31. „ex Thata” DF 240482.; 1463. május 31. „in
Thata” DL 28272.; 1466. november 10. „in Tata” DF 203750.; 1470. december 29. „ex castro Thata”
DF 202826.; 1471. május 29. „in Thata” DF 265131.; 1471. május 30. „in Thata” DL 17222., kiadása::
HÉDERVÁRY I, 366–367. (278. sz.), DL 17223., DF 265132., DF 265133.
1507
DF 240173.
1508
1461. június 12. DF 240458.
1509
Erre és további, Rozgonyi János familiájába tartozó tatai polgárra: SCHMIDTMAYER 2010, 214.
1505
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Rozgonyi Jánosnak, az itt nem tárgyalt testvérének, Osvátnak és ifjabb
Jánosnak maradt nagykorúságot elérő fiúgyermeke. Emiatt a család ágai egyezségekkel
próbálták rendezni a vitás kérdéseket.1510 Rozgonyi János felesége, Dorottya lakhelyéül
Gyöngyös városát kérte magának,1511 ahol a beginák számára házat is építtetett,1512
János utódai pedig inkább az északkeleti országrészben elterülő birtokaikat részesítették
előnyben.1513 A leszármazottaknak a vértesi várak már nem bizonyultak megfelelő
lakóhelynek, így hamar áttették székhelyüket Varannóba. Elsőként Rozgonyi Osvát fia
Osvátról tudjuk, hogy írt levelet Varannóból Rozgonyi János feleségével, Dorottyával
közösen 1475-ben.1514
Ifjabb János utódai még a század derekán megkötött kölcsönös szerződések
ellenére sem tudtak visszatérni a vértesi birtokaikhoz. Az ekkor élő István csupán egyegy birtokfenntartó nyilatkozatot tett,1515 de székhelyét ő is inkább Varannón
tartotta.1516
4.3.11. Egervári László és István
A Rozgonyiak 1492-es részleges kihalása után vértesi birtokaikat a király a
maga számára foglaltatta le, és rögtön átadta Egervári László horvát–dalmát–szlavón
bánnak. A királyi döntést részben befolyásolhatta, hogy a bán felesége idősebb
Rozgonyi János lánya Klára volt. Vitány (és Csókakő) vára így ismét egy jelentős
nagybirtokoshoz került, messze annak törzsbirtokaitól. Egervárit e három évben – 1493

1510

DL 17 595., DL 17407., DL 17531.
HHStA, Familienarchiv Erdődy (Privatdepot), D 2093 (régi Lad. 28, Fasc. 12, No. 13 (Köszönöm
Péterfi Bencének, hogy a keltezetlen oklevélre felhívta a figyelmemet). Ezt követően, bár érdeklődését a
Vértes vidéke iránt nem veszítette el, Gyöngyös városában tartózkodik: 1482. december 18. „ex oppido
Genges” DF 207939., ebben a móri (Csókakő várához tartozó jelentős település) plébánost említi; 1492.
szeptember 13.: „ex Genges” DL 19887.; 1498. szeptember 5.:„ex Gyenges” DF 216191.
1512
1496. május 18. „domui religiosarum dominarum beginarum per eandem dominam Dorotheam in
facie eiusdem oppidi Gengyes edificate et constucte” DL 20406.
1513
Rozgonyi János fia István: 1490. július 22. „in castro nostro Chyczwa” DL 19663.; 1490. július 31.
„in Warano” DL 19667.; 1492. május 30. előtt bekövetkezett halálával a család ezen ága kihalt.
1514
1475. július 5.: DL 17711., BÁRTFA, 317. (2106. sz.), és Osvát egyedül szintén Varannón: 1479.
november 6. DF 214855.
1515
DL 18916., ahogy édesapja 1464-ben: DL 17976.
1516
Ifj. János unokája szintén István levelei alapján: 1489. március 17. „ex Varano” DF 215464.; 1492.
július 6. „in castro Sempthe” DL 19863.; 1495. február 10. „ex Waranno” DF 271498.; 1497. október
26.:„ex opido nostro Waranno” DF 216118.; 1497. október 28. „in Warano” DL 20621. BÁRTFA, 491.
(3327. sz., október 26-ra keltezve); 1497. december 18. „Bude” DL 60887.; 1498. (napi dátum nélkül):
„ex Warano” DF 216210., BÁRTFA, 504. (3417. sz.); 1498. február 7.: „ex opido nostro Varano” DF
216146., BÁRTFA, 495. (3354. sz.); 1498. november 13.: „ex Warano” DF 216198., BÁRTFA 502.
(3405. sz.); 1500. február 15. „ex opido Warano” DF 216297., BÁRTFA 517. (3496. sz.); 1500.
augusztus 5.: „ex Warano” DF 216322., BÁRTFA, 520. (3520. sz.); 1500. december 21.: „ex Warano”
DF 216340. BÁRTFA, 524. (3537. sz.)
1511
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és halála, 1496 januárja között – nem lehet kimutatni a Vértesben, annak ellenére, hogy
felesége, Rozgonyi Klára helyismerettel és talán bizonyos kötődéssel is rendelkezett.
Amikor Egervári tárnokmester lett (1493) többször adott ki oklevelet Budán,1517 és több
alkalommal jelen volt a királyi tanácsban is.1518 Gyakorlatilag tehát délnyugatmagyarországi két várát, a Körös megyei Velikét és a névadó Vas megyei Egervárat
részesítette előnyben.1519 Rezidenciája is Egerváron lehetett, hiszen az ottani, általa
alapított kolostor templomába temetkezett.1520 Megvizsgálva az általa kiadott
okleveleket, láthatjuk, hogy a horvát–szlavón területeken tartózkodhatott a legtöbbet.1521
Egyetlen életben maradt fiáról, Istvánról kevés adat maradt fenn. Jobbára anyja
és mostohaapja, Kanizsai György leveléből értesülünk az ifjúról, aki ezek alapján a
királyi udvarban nevelkedett és szolgált.1522 Egervári halálát követően felesége
Rozgonyi Klára Velikén tartózkodott sokat, de ebben az alább tárgyalt második
házassága is szerepet játszhatott.1523
4.3.12. Kanizsai György
Egervári halála után özvegye, Klára Kanizsai Györgyhöz ment feleségül, aki
így, ahogy már említettem, mostohaapjaként gyámja lett az ifjú Egervári Istvánnnak.
Kanizsai okleveleinek keltezési helyei, amelyek nem köthetők egyik tisztségéhez sem,
főként a Dunántúlra és Pozsony megyére esnek.1524 Rokonaival 1493. július 4-én
felosztották a birtokaikat,1525 és ezen belül Sárvár jutott Györgynek, így nem véletlen,

Az oklevelek jelentős részén gyűrűspecsét nyoma figyelhető meg: 1493. január 21. „Ex Buda” DL
19946.; 1493. február 6. „Ex Buda” DL 25371.; 1493. november 13. „Bude” DF 215890. és DF
229063.; 1494. február 13. „Bude” DL 61885., DL 82070., DF 208572.; 1494. február 19. „Bude” DL
8840., DF 229066.; 1494. február 26. „Bude” DF 215906. és DF 243023.
1518
1481 (Zágráb), 1492 (Buda), 1493 (Buda): KUBINYI 1988, 198–199., 202., 204.
1519
A vizsgált időszakban egy oklevelet adott ki Velikén: 1495. november 4.: „in castro nostro Velika”
DF 219081., további adatok: REISZIG 1900, 120. Átutazóban adhatta ki levelét a Zala megyei
Újudvaron: 1493. május 10. „in Wywdwar” DL 101166.
1520
1513. december 1. DL 22468. REISZIG 1900, 120.
1521
. Ezek az oklevelek azonban a horvát-szlavón báni méltóságával összefüggésben is keletkezhettek,
hiszen szlavón „viceprotonotariusa”, Gudovci Péter névadó birtokán (BÓNIS 1971, 373.) (is) kerültek
kiállításra: 1493. április 24. „in Gudoucz” DL 32857.; 1493. június 12. „in Gudoucz” DF 255918.; 1493.
július 15. „in Gudocz” DF 231881., és ugyanaznap „in Gudowcz” DL 20035. Hasonlóan nem biztos
jelenléte Zágráb esetében sem: „Zagrabie” 1493. február 20. DL 66609.; 1493. február 20. DF 257215.;
1493. február 21. DL 33202.; 1493. február 22. DF 276815.
1522
DL 24629., DL 25507., DL 25518.
1523
1496. április 8. „in oppido Welyke” DL 20406.
1524
Csorna (Győr m.), Patya (Somogy m.) és Szenc (Pozsony m.): 1508. február 1. „in Chorna” DL
21809.; 1508. október 22. „ex opido nostro Patha” DL 25496.; 1510. május 26. „ex opido nostro Sench”
DF 241049.
1525
SOPRON VM II, 567–570. (348. sz.).
1517
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hogy okleveleinek keltezési helyén Sárvár előkelő helyen (4 esetben) szerepel,

1526

ahogyan más várak is: Kanizsa (3 esetben),1527 valamint a nehezen megszerzett Sempte
(2 esetben).1528 A keltezési helyek közül Velike vára (4 esetben) is jelentős szerepet
tölhetett be. Már csak azért is, mert feleségével együtt főleg itt adott ki oklevelet.1529
Úgy tűnik annak ellenére, hogy számos birtokkal rendelkezett, talán „új családja”
kérésére Velikén is gyakran megfordult, azt mintegy rezidenciájának tekintve.1530
Emellett szólhatott az is, hogy innen könnyebben követhette a Szlavóniában történő –
számára kevésbé szerencsésen alakuló – eseményeket.1531 Az egyetlen – nagy
valószínűséggel – a Vérteshez köthető keltezési helye a Csókakő várához tartozó
Csurgó birtok, ahol felesége jelenlétében írt levelet mostohafiának.1532 Azt, hogy a
család életében kiemelkedően fontos szerepet töltött be Velike, jól mutatja, hogy
Rozgonyi Klára leveleit többnyire Velike várában (4 esetben) fogalmazta meg.1533
(Kanizsai a királyi tanácsban többször is kimutatható.)1534 Esetükben azonban
megfontolandó az a tény is, hogy Velike forrásokbeli felülreprezentáltsága maguknak a
forrásoknak az egyenetlen fennmaradásából is adódhat: Kanizsai György ugyanis
próbálta érvényesíteni a horvát-szlavón báni kinevezését és csupán ennek a politikai
ügynek köszönhetően maradt fent több adat e várra. Ezt azonban árnyalja, hogy
Kanizsai felesége első házasságában is többször fordult meg igazolhatóan Velikén.

1504. január 25. „ex castro nostro Sarwar” DL 36737.; 1504. március 4. „ex castro nostro Sarwar”.
DL 36738.; 1508. február 23.: „ex castro nostro Kanysa” DL 104194.; 1509. december 31.: „ex castro
nostro Sarwar” DL 22365. Kanizsai Györgyre és sárvári építkezéseire: ÉRSZEGI 2000, 65–66, 68.
1527
1501. április 29. „in castro nostro Kanisa” DL 24618.; „in castro nostro Kanysa” DL 26104.; 1509.
július 19. „ex castro nostro Kanysa” DL 25522.
1528
1504. július 30. „ex castro nostro Sempthe” DL 36739.; 1510. április 11. „ex castro nostro Sempthe”
DL 61975.
1529
1505. november 30.: „in castro nostro Velyka” DL 21513.; 1508. november 1:. „ex castro Velika” DL
25497.; 1509. június 6. „ex castro nostro Welyka” DL 25516.;1509. július 19. után: „venturi in Welyka”
DL 25522.
1530
A Bajnai Both-féle engedetlenség idején is ezért is kaphatott szerepet az erősség. 1509. decembere:
DL 22365.
1531
PÁLOSFALVI 2009.
1532
1508. július 10. „ex Chorgo” DL 25491.
1533
Kanizsai Györggyel közösen kiadott levelek mellett: 1508. december 16.: „ex castro Velika” DL
24629.; 1509. március 19. „ex Velika” DL 25507.; 1509. június 29. „ex castro nostro Velyke” DL
25518., és végül egy fiával Kanizsai Lászlóval közösen kiadott, Sárváron kelt adománylevél: 1515.
december 25. „in castro nostro Sarwar” DL 89059.
1534
1499 (Buda), 1500 (Buda), 1502 (Buda), 1505 (Rákos-mező), 1507 (Buda): KUBINYI 1988, 200–
201., 205.
1526
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4.3.13. Szerdahely Imreffy Mihály
Vitány várát 1511-ben Szerdahelyi Imreffy Mihály szerezte meg, akiről kevés
okleveles adat maradt fenn. A vár utolsó periódusának átalakítása személyéhez köthető:
a reneszánsz ízlésű átépítés az ő birtoklása alatt fejeződött be. Feltehetően Vitánynak a
lakott településektől vagy a királyi udvartól való távolsága ösztönözte arra, hogy
Budához közelebb egy kényelmesebb lakóépületet is emeltetssen saját maga számára.
Ez a castellumnak nevezett építmény a Bicske melletti Szentlászló birtokon épült fel
valamikor a 16. század elején,1535 ahonnan Szerdahelyi egy oklevelét is keltezte.1536 Bár
Szerdahelyit lehetőségei erősen a királyi udvarhoz kötötték, budai lakóhelyéről nem
rendelkezünk ismerettel.1537 Ragaszkodása a vitányi uradalomhoz, valamint annak
fejlesztése ezért is „érthető”, mivel más várbirtoka nem volt. Egy ma ellenőrizhetetlen
információ alapján az 1930-as években volt egy címerfaragvány, amelyet – ugyan a
szerzője Kanizsaiként határozott meg – egy 1513-as felirat datál, és amelynek
címerpajzsán szétterjesztett sasszárnyakat véltek felfedezni. Ez viszont egyértelműen a
Szerdahelyi-címerre vall.1538 Közvetve ez az adat is mutatja, hogy Imreffy Mihály
jelentős építkezéseket folytatott a váron.
4.3.14. Az Újlakiak
Gesztes és Gerencsér a 15. század közepén Újlaki Miklós birtokába került. A
15. század derekán – talán székesfehérvári kapitányságával összefüggésben – Újlaki
olyannyira megerősítette Gerencsért, hogy a forrásokban az 1465-től már várként
szerepelt. A főúr mindkét vár falai között csak Mátyás király uralkodásának elejéig
mutatható ki, akkor is csupán egy-egy átutazás alkalmával. Gesztes várában 1444
szeptemberében,1539 valamint 1449 őszén1540 keltezett Újlaki oklevelet, továbbá innen

A becsűjegyzék még csak nemesi kúriára tett említést: 1493. március 24.: „Item possessione
Zenthlazlo pretacta cum... curia seu domo nobilitari deserta” DL 19214.; a későbbi forrásokban már
egyértelműen castellum szerepel: 1529. április 14.: „Sanndt Laslo ain Lusst haws drin. Er gewondt vier
Mell wegs von Ofen ausserhalb dess Schildberg” THALLÓCZY 1894, 122.; 1534. október 2. „ad facies
castelli Zenthlazlo vocati in pertinentiis castri Wytthan in comitatu Albensi existentis habiti”
HÉDERVÁRY II, 80. (50. sz.).
1536
1523. március 4. „ex Zenthlazlo” DL 25674.
1537
Szerdahelyi szerepel az 1505-ben Rákos mezején tartott országgyűlés idegen király választását tiltó
határozaton a 46. helyen: KUBINYI 1988, 200., 209.; a királyi udvar (al)lovászmestere FÓGEL 1913,
146., FÓGEL 1917, 135., Végh András nem ismer adatot Szerdahelyi budai ingatlanára. VÉGH 2008.
1538
Sajnos képet nem mellékeltek a kiadványhoz. SZEGHALMY 1937, 227.
1539
1444. szeptember 11. „in castro nostro Gezthes” DL 102495.
1540
1449. október 31. „in Gesthes” DF 240040.
1535
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írt

levelet

Kapisztrán

Jánosnak

is

1455-ben,1541

míg

Gerencséren

1460

szeptemberében1542 járt. A gesztesi uradalom területén alternatívát jelenthetett volna egy
mezővárosban kiépített rezidencia, de jelen ismereteink szerint erre nem került sor.
Csákváron Újlaki 1451 augusztusában biztosan tartózkodott,1543 azonban elképzelhető,
hogy csak átutazóban pihent meg birtokán. Az 1440-es és 1450-es évtizedekben
megfigyelhetők Újlakinak azon törekvései, hogy birtokközpontját a Dunántúlra
helyezze, és e céljának eléréseben a vértesi várak is meghatározó szerephez jutottak.
Rövid háttérbe szorulása után Mátyással az 1460-as évek elején rendeződött a
kapcsolata, ekkortól számos alkalommal kimutatható a királyi tanácsban.1544 Újlaki
birtokai hatalmas területet foglaltak el az országban, rezidenciájának egyértelműen a
délvidéki Újlak tekinthető, a két vértesi erősség csupán a Veszprém megyei Palota
(Várpalota) mint mellékrezidencia kiegészítő területe lett.1545 Újlaki ezután már inkább
délvidéki ügyekkel volt elfoglalva, így rezidenciáját is végleg Újlakon rendezte be.1546
Apja birtokait átvéve Lőrinc herceg szintén az Újlakon levő rezidenciáját
tekintette birtokainak központjául.1547 Emellett sokat tartózkodott a szlavóniai Raholca
várában,1548 egy-egy alkalommal pedig Garán,1549 a Nyitra megyei Galgócon,1550 illetve
a Somogy megyei Berzencén.1551 Sajnos a herceg Vértesben történő esetleges
tartózkodására nem maradt adat. A királyi tanácsban több alkalommal kimutatható.1552
Újlaki Lőrinc Tata környéki birtokait 1495-ben végleg elveszítette.

1455. augusztus 14. „in castro nostro Sezthes(!)” (helyesen: Gezthes) – PETTKÓ 1901, 180–181.
XXV. sz.
1542
1460. szeptember 5. „in Gerencher” DL 15501.
1543
1451. augusztus 18. „in Chakwar” DL 93194.
1544
1462 (Vác), 1462 (Buda), 1463 (Pétervárad), 1464 (Székesfehérvár), 1466 (Buda), 1468 (Pozsony),
1470 (Buda), 1471 (Buda), 1474 (Buda): KUBINYI 1988, 197–198., 208.
1545
KUBINYI 1991, 214–215., HORVÁTH 2002, 27–29. bővebben: KUBINYI 1973, 8–10.
1546
FEDELES 2012, 95–96.
1547
KUBINYI 1991, 214–215. Ezt alátámasztja az is, hogy legtöbb oklevelét innen keltezte a herceg:
1477. augusztus 18. DL 100885.; 1480. november 24. „in Wylak” DF 252075. és 1480. november .24.
„in Wylak” DF 252094.; 1490. november 17. „in prefata Wylak” DL 19689.; 1493. február 8. „in
Wylak” DL 46209.; 1493.szeptember 2. „in castro nostro Wylak” DL 101175.
1548
1478. december 6. „in Rahowcza” DF 252073., DF 252094.; 1488. május 15. „in prefato castro nostro
Rahowcza” DF 208482.; 1488. augusztus 12. „in castro nostro Rahowcza” DF 290694.; 1491. január 3.
„in castro nostro Rahoncza” DL 101132. E választást Kubinyi András Lőrinc herceg második, Raholca
közeléből választott felesége befolyásának tartotta. KUBINYI 1991, 215.
1549
1478. augusztus 15. „in Gara” DF 252072. és DF 252094.
1550
1479. május 29. „in ipsa Galgocz” DL 5389.
1551
1494. június 19. „in oppido nostro Berzencze” DL 35387. és DL 35559.
1552
1479 (Olmütz), 1492 (Buda), 1499 (Buda), 1500 (Buda), 1503–1504 (Buda), 1505 (Rákos mezeje),
1507 (Buda), 1511 (Buda): KUBINYI 1988, 198., 200–202., 208.
1541
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4.3.15. Somiak
Az Újlaki család után Gesztes várában a Somi család lett a birtokos. Úgy tűnik,
számukra is inkább a déli országrészben található fekvőségeik voltak fontosabbak, és a
vértesi birtokaikat hanyagolták. Ez könnyen érthető is lenne, hiszen Somi Józsa temesi
ispán, az Alsó Részek főkapitánya volt, mégis rezidenciájának budai házát mondták.1553
Ennek köszönhetően, valamint az ország előkelőinek sorában betöltött szerepével
összhangban a legtöbbször Budán mutatható ki.1554 A királyi tanács munkájában is több
alkalommal részt vett.1555 Ezután a legtöbbet az Alsó Részek kapitányaként Temesvárott
és környékén működött,1556 de több alkalommal mutatható ki Erdély területén is,1557
továbbá másutt, többek között hosszabb-rövidebb ideig a kezén levő váraiban is
megfordult.1558 Feleségétől, Szerdahelyi Imreffy Mártától nem maradt fenn oklevél.
Mivel az asszony a végrendeletét a budai káptalan előtt tette,1559 arra következtethetünk,
hogy ő is Budán lakott. Ezt erősíti, hogy a család oklevelei a végrendelet időpontjában
részben Mártánál, részben Sominál voltak. Somi Józsa fiának, Gáspárnak háza volt

1499. december 4-i vallomásában így nyilatkozott Somi: „quod cum circa festum Beatissime Virginis
Marie de Nive proxime preteritum ipse Bude in domo sua fuisset” DL 70081.; az 1501. augusztus 26-án
kelt oklevélben az alábbi megjegyzés olvasható: „hic Bude ad domum sive hospicium solite residencie
prefati domini Iose comitis Themesiensis” DL 24780.
1554
1501. május 30. „relacio magnifici domini Iose comitis Themesiensis et generalis capitane parcium
inferiorum” DL 32552. Emellett több saját kiadványát – többek között a végendeletét is – Budán adta ki:
1495. május 19. „Bude” DL 93643.; 1495. június 24., Buda: CSÁKY I, 480–482.; 1500. szeptember 29.
„in civitate Budensi” DL 30241. (végrendelet); 1503. júnus 18. „Bude” DL 90416.; 1504. december 15.
„Bude” DL 59947.; 1505. július 7. „Bude” DL 82227.; 1505. október 12. „Bude” DF 248800.
1555
1496. június 15. (Buda), 1499. május 15. (Buda), 1500. április 6. (Buda), 1500. július 14. (Buda),
1504. december 14. (Buda), 1505. október 12. (Rákos mezeje), 1506. június 24. (Székesfehérvár), 1507.
május 28. (Buda), 1508. január 6. (Buda): KUBINYI 1988, 199–201., 207.
1556
1495. szeptember 13. „in castro Themeswar” DL 46320.; 1496. május 17. „in Themeswar” DL
86023.; 1497. május 17. „in Themeswar” DL 20569.; 1497. május 26. Temesvár: KRASSÓ III, 473.
(352. sz.); 1497. június 16. „ex Themeswar” DF 245433.; 1507. április 9. Temesvár: SZERBIA, 329–
330. (CDXXXVIII. sz.); 1507. március 9. „ex Themeswar” DL 25475.; 1507. október 16.: „in
Themeswar” DL 29922.; 1507. október 18. „in Themeswar” DL 82268. A Temesvár mellett álló
Monostorról is több oklevelet – köztük második végrendeletét – is kiadta: 1502. március 18. „in dicta
Monosthor” DL 30241.; 1503. február 25. „ex Monosthor” DL 21160.
1557
1497. március 29. „in oppido Thorda” DL 20547.; 1508. február 18. „Cibinii” DF 245967.; 1508.
április 10. „in oppido Thordiensi” DF 245971.; 1508. május 14. „ex Brassovia” DF 247509.; 1508.
május 27. „campestribus prope Rosno” DF 291991.; 1508. július 30. „ex Zazsebes” DF 245974.
1558
Pl. Makovica vára, amelyet 1495-ben Somi már bírt (DL 24861.), de 1497. december 8-án Ulászló
másnak adott (DL 20630.): 1496. január 17. „in castro nostro Makowycza” DL 20381. Egyszer keltezett
az 1500 körül már sajátjának tekintett (DL 88855.) és a végrendeletében is megemlített Atyina várában:
1504. június. 29 „ex Athyna” DL 108331. A többi helyszín főként a korszak hadi tevékenységével és
Somi megbízásával álltak kapcsolatban: 1496. január 21. „ex Therebes” DF 216027.; 1496. január 27.
„Cassovie” DF 229092.; 1497.február 28. „in Kopach” DL 20532.; 1497. április 12. „Waradini” DL
20557.; 1502. május 12. JAJCA, 159. (CII. sz.), 161. (CIII. sz.); 1504. június 15. „Strigonii” DF
209031.; 1506. júl. 27. „in descensu exercitus in campo possessionis Moson” DL 56361. és DF 229279.
1559
A budai káptalan protokollumában: 1513. január 10. DL 106083. fol 86r–v = p. 171–172., 269. tétel.
1553
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Budán,1560 ahol ő is sokat tartózkodott (6 alkalom).1561 A budavári Szűz Mária-egyház
temetőjében álló Szent László-kápolna patrónusa volt.1562 Többször fordult meg a
Szilágy megyei Almás mezővárosában,1563 ami idővel talán székhelyévé vált, hiszen
egy alkalommal innen kapta előnevét.1564 1528-ban Almás várában tett vallomást a
kolozsmonostori konvent kiküldöttjének.1565 A Pest megyei Horhiban található kúriában
is előfordult.1566 Mindezzel szemben Gáspár a gesztesi uradalom területén mindössze
egyszer, és akkor is csak Csákváron mutatható ki.1567 Gáspár esetében jól
megfigyelhető, hogy Gesztes várának elvesztése után főként budai és almási
keltezéseiről tudunk.
A Somi család számára kevésbé volt vonzó Gesztes és uradalma: Somi Józsa
kimutathatatlan a térségben; fia Gáspár is inkább egy rendezetlen jogi helyzetű várhoz
tette át székhelyét. E döntésben nyilván erősen ösztökélte, hogy a vértesi vár csupán
zálog címén volt a családnál, – bár Somi Józsa gyorsan változó várai (Makovica,
Csáktornya) mellett Gesztes hosszabb távon is a család birtokában maradt.
4.3.16. Az Enyingi Török család
Török Imre Corvin familiárisaként, jó stratégiával ügyes birtokszerzésbe
kezdett. Idővel – köznemesi származása ellenére – a királyi tanácsban is megjelent.1568
Az okleveleit főként az ország déli területén fekvő helységekben adta ki,1569 de maradt
fenn Budán1570 – ahol szintén rendelkezett ingatlannal1571 – keltezett levele is. A Török
család lendületes birtoképítésbe kezdett a tágabb térségben. Több oklevelet adott ki a

VÉGH 2006, 152, 241., VÉGH 2008, 172. (615–616. sz.)
1513. december 21.: „Bude” DF 258638.; 1515. március 6.: „Bude” DL 25559.; 1515. március 30.
„Bude” DL 25561.; 1515. szeptember 26.: „Bude” DL 25569.; 1519. szeptember 13.: „Bude” DL
23227. (másolatban DL 23228.); 1519. szeptember 14.: „Bude” DL 23229.
1562
1519. szeptember 14. DL 23229.
1563
1514. március 13. „in oppido nostro Almas” DF 266816.; 1514. március 13. „in oppido nostro
Almas” DL 26838.; 1515. augusztus 8. „ex Almas” DF 246086.
1564
1521. apr. 7. „Casparo Somy de Naghalmas” TELEKI OKLT II, 449. (XXV. sz.).
1565
1528. április 2. KMKJKV 492. (4213–4214. sz.). Az itt álló várat apja élete alkonyán szerezte meg.
CSÁNKI V, 297. CSÁKY I/2, 658–677.
1566
A kúria a Pest megyei Horhiban állt, míg nem adományozta el 1511. szeptember 9-én: „in Horhy” DF
249397. További ismert helyek: 1512. október 7.: „in Mychke” DL 65460., 1513. április 19.: „ex Irchy”
(Ercsi) DL 47044.
1567
Utal arra, hogy szombatra Csákvárra („Czakvac”) utazik: 1513. április 19. DL 47044.
1568
1505 (Rákos mezeje), 1506 (Székesfehérvár), 1507 (Buda): KUBINYI 1988, 200–201., 210.
1569
1504. február 1. „ex Warasdino” DF 256875.; 1505. október 22. „in castro Hwnyad” DL 21499.;
1505. december 13. „in Rokonok” DL 37779.; 1505. december. 15. „in Rokonok” DL 37780.
1570
1520. március. 24. „Bude” DF 208759.
1571
Végh 1983, 287., VÉGH 2008, 160. (572 .sz.), 172. (618. sz.).
1560
1561
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Corvintól megszerzett Somogy megyei Lak várában. 1572 Török Imre még Futak
mezővárosában írt számos levelet,1573 ahová temetkezni is szándékozott,1574 továbbá
első felesége is innen keltezte levelét,1575 így Török Imre Futak környéket tekintette fő
központjának. Második feleségétől csak az Imre halála utáni időből maradt levél, így
annak kelthelye a család szempontjából már nem lényeges, hiszen az a Nyulak szigetén
kelt.1576 A későbbiekben Török Bálint több alkalommal mutatható ki Gesztesen,1577
azonban ő sem alakított ki itt rezidenciát.
4.3.17. Gerencsér az Újlakiak után
Gerencsér váráról semmilyen adat nem maradt fenn a Bakócz Tamáshoz
köthető periódusból. Az esztergomi érsek hatalmas birtokai között eltörpült a kicsiny,
Vértesben meghúzódó uradalom. 1521 után a Pakosi Paksi János szerezte meg az
erősséget, azonban a mohácsi csatáig tartó időszakról olyan kevés forrás maradt fenn,
hogy nem lehet eldönteni, hogy a család életében Gerencsér bírt-e bármiféle
jelentőséggel, és ha igen, milyennel. A Paksiak tartózkodási helyeire kevés adat maradt,
az is inkább Budára vonatkozik,1578 ahol talán a testvére, Balázs mint budai prépost
lakóházat tartott fent.1579
4.3.18. Corvin János
Tata Mátyás uralkodását követően rövid időre Corvin János birtokába került.
Tartózkodási helyeit vizsgálva szembetűnő, hogy Tata (4 alkalom) helyett inkább
Komáromot (6 alkalom) részesítette előnyben.1580 Ennek okát csak részben
magyarázhatjuk azzal, hogy a Duna-parti várat könnyebben tudta volna megvédeni.

1503. július.25. „ex castello nostro Lak” DL 25423.; 1508. február 9. „in castro nostro Lak” DL
21812.; 1511. január 4. „ex Lak” DF 232305.
1573
1507. március 28. „in oppido nostro Fwthak” DL 37805.; 1516. szeptember 6. „in oppido nostro
Fwthak” DL 39179.; 1518. december 12. „in opido nostro Fwtak” DL 23105.
1574
1515. május. 1. (végrendelet): DL 89052., kiadása: BESSENYEI 1994 (1. sz.).
1575
Első felesége, Krisztina 1506. november 18. „Cristina consors egregii domini Emerici Therek de
Ennyngh” „in Fwtak” DL 37790.
1576
Második felesége, Ráskai Katalin: 1523. augusztus. 9. „Katerina de Raska relicta quondam Emerici
Therwk”, „in Insula Leporum” DL 103139.
1577
1529 júniusa: BESSENYEI 1994, XI., 1539 novembere: BESSENYEI 1994, XII.
1578
1519. április 4. „in oppido Zenthgyroth” DL 93794.; 1522. január 9. „Bude” DF: 283913., (Désházi
Istvánnal együtt); 1525. szeptember 10. „Bude” DF 266594.
1579
1513-ban vett zálogba egy ingatlant a Mészáros utcában. VÉGH 2008, 116.
1580
1490 október 4. „in castro nostro Thatha” DL 67110.; 1490. október 7. „in castro nostro Thatha” DL
19682.; 1490. november 5. IVÁNYI 1943, 4. (11. sz.); 1492. január 28. „in castro nostro Thatha” DF
263621. NEUMANN 2010a, 75–77.
1572
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1493 elején Komáromot egyébként is vissza kellett adnia II. Ulászlónak, így arra a
kérdésre már nem kaphatunk választ, hogy Tata vagy Komárom vára válhatott volna-e
rezidenciájává. Egyes jelek arra utalnak, hogy Corvin nagyapja nyomdokaiba lépve nem
akart egy rezidenciát kialakítani magának.1581
4.3.19. A Korlátköviek
Neumann Tibor kutatásai alapján tudjuk, hogy Korlátkövi Osvát a Komárom
megyei Szákot tekintette rezidenciájának, annak ellenére, hogy két vára is volt a tatai
várnagysága alatt: a Nyitra megyei Korlátkő és Berencs.1582 Fia, Péter Berencs várát
tarthatta rezidenciájának, bárói címét is innen kapta. Udvari munkájához szükséges
lehetett egy mellékrezidencia kiépítése is. Ez először feltehetően Komárom volt, mivel
innen mint „szokott lakhelyéről” idézték meg 1519 márciusában. 1519-ben megszerezte
az Esztergom megyei Lábatlan – később kastélynak nevezett – udvarházát, ami ettől
fogva „rendes” mellékrezidenciája lehetett.1583 Sajnos nincsen arra egyértelmű adatunk,
hogy milyen körülmények között került elő Korlátkövi család 1515-ig használt címert
ábrázoló faragványa. Amennyiben a kőemlék Tata várához köthető, akkor közvetett
bizonyítéka lehet annak, hogy az építkezésekben ők is érintettek voltak.1584
4.4. Összefoglalás
A bemutatott adatok alapján jól látható, hogy a birtokosok a 14. században nem
törekedtek a vértesi várakban rezidenciát kialakítani Csór Tamás és fia János a közeli
Gönyűt tette meg székhelynek. Lackfi István kiváló érzékkel választotta Tatát egy új
mellék(?) rezidencia helyszínéül, ahol feltehetően ő kezdte meg a vár építését is. Élete
nagyobb részében hasonló helyzetben volt idősebb Rozgonyi István is, aki főként a
király környezetében tartózkodott, majd temesi ispánként gyakran volt távol a déli
végeken. Mindezek ellenére Csókakőn a család rezidenciáját lényegében ő építtette ki.
Fia is az ő nyomdokain járt, amikor e várhoz ragaszkodott. A következő birtokosok,
Rozgonyi János és Rénold Csókakő helyett egyértelműen Tatán rendezkedtek be.
Esetükben a „székhely” kiválasztását a viselt országos méltóság nem befolyásolta.1585

1581

KUBINYI 1991, 214.
NEUMANN 2007, 111.
1583
NEUMANN 2007, 112–113.
1584
A címerfaragványra: NEUMANN 2010a, 73–74.
1585
Rozgonyi Rénold székelyispánsága alatt Sárvár és Tata volt a székhelye, ahogyan Rozgonyi János
erdélyi vajdaként szintén inkább Tatán lakott. Egyedül budai tartózkodásaik esetében nehéz elválasztani
1582
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Egyelőre arra nem találni egyértelmű utalást, hogy a két rezidenciájuk, Tata és Varannó
közül melyiket tartották a család „fő” birtokközpontjának, bár több adat az utóbbira
mutat. Ennek fényében legkésőbb 1472 után a Rozgonyiak ezen ágánál is érvényesült a
már ismert jelenség, hogy a helyi nagybirtokosok egyre inkább az udvartól távol, jelen
esetben zempléni uradalmuk központjában, azaz Varannón tartózkodtak. A családi
székhely áthelyezését Tata királyi kézre kerülése is elősegítette. A Budához való
földrajzi közelség tehát a 15. század végén már nem volt fontos szempont; a vértesi
várak a Rozgonyiak számára nem szolgáltak nemesi lakóhelyként, csupán
birtokigazgatási központok lehettek. A felsorolt várak közül a 15. században csupán
Csókakő és Tata vált néhány évtizedre rezidenciává, míg a többi vár biztosan nem
töltött be ilyen szerepet.
Vitány – és Csókakő – vára nem felelt meg sem Egervári, sem a Kanizsai
család igényeinek, akik másutt alakították ki székhelyüket. Tata esetében a Corvin-féle
birtoklás, majd az azutáni időszakban azt az érdekes folyamatot figyelhetjük meg, hogy
birtokosai, királyi várnagyai inkább Komáromban mutathatóak ki. Újlaki Miklós, bár
több alkalommal megfordult Gesztes várában, várpalotai mellékrezidenciájának
közelsége miatt sem alakított ki itt lakhelyet. Fia, Lőrinc a vizsgált időszakban nem
mutatható ki a Vértesben, és székhelyéül is ekkor inkább az apja által is preferált Újlak
várát tekintette. Bár Somi Józsa folytatott építkezéseket a gesztesi váron, sem őt, sem
fiát nem lehetett e várhoz kötni, mert inkább budai házukat tekinthették
rezidenciájuknak. Török Imre pedig egyértelműen a délvidéki Futak mellett létesítette
rezidenciáját. Ezzel szemben Vitány várát Szerdahelyi Imreffy Mihály jelentős
mértékben felújította, és az uradalomban castellumot is emeltetett magának. Így a 15–
16. század fordulójára Szerdahelyi kivételével a vizsgált várakon is igazolhatjuk azt a
tételt, hogy ha lehetett, a nagybirtokosok az ország középpontjától távolabb eső
birtokaikon alakították ki székhelyüket. (18. térkép).

az országos politikai eseményekben való részvételt az országos méltóságaikkal (tárnokmester,
országbíró) összefüggésben ott töltött időtől, ill. budai házuk egyszerű felkeresésétől.
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5. Uradalomtörténet
A vértesi várak esetében nehéz az uradalmaik történetét bemutatni, mivel a
források közül épp a legalapvetőbbek, a gazdasági jellegűek – például az urbáriumok,
számadások – hiányoznak. Így ebben a kérdésben is a töredékes adatokra kell
hagyatkozni, és leginkább arra lehet törekedni, hogy az egyes várakhoz tartozó
birtokokra, birtokrészekre vonatkozó adatokat összegyűjtsük, majd azok segítségével
vonjunk le következtetéseket. E törekvésében tovább hátráltatja az érdeklődőt a források
– különösképp a 14. századiak – kis száma, amelynek köszönhetően e századra
vonatkozóan nem rendelkezünk átfogó ismeretekkel. Az adatok többsége a 15.
századból, és annak is inkább a középső szakaszából származik, majd a 16. század
végére megint lecsökken forrásaink száma. Ez utóbbi annak is köszönhető, hogy a várak
beiktatásánál mind kevesebbszer sorolták fel az összes birtokot – ez különösen Gesztes
esetében nehezíti a kérdéskör eredményes feldolgozását. Az uradalomszervezés
megértéséhez elkerülhetetlen, hogy azzal párhuzamosan a vár birtokosainak egyéb
ismert helyi birtokaira is kitérjünk, hiszen ezeket nem egyszer az uradalommal együtt
kezelték. Fontos kiemelni, hogy a szóba kerülő birtokok pontos kiterjedését sajnos nem
ismerjük, mivel határjárások nem maradtak fenn. A török hódoltság szélén lévő
végvárak, továbbá az elnéptelenedett települések miatt a térségbeli birtokok határai nem
rekonstruálhatók pontosan. Éppen ezért azzal is számolnunk kell, hogy egykori
településeket, melyeknek még dűlőnév formájában sem maradt fenn a neve, és egy-egy
falu határába később nyomtalanul beolvadtak, nem tudunk kimutatni. Így viszont – jobb
híján – a 19. századi településhatárokat vesszük figyelembe, és azok középkorba való
visszavetítésével következtetünk a legtöbb birtok formájára, illetve vélt nagyságára.
Ennek okán a térképeken jelölt birtokhatárok igen óvatosan kezelendők, jobbára csak az
uradalom hozzávetőleges területi kiterjedésének nagyságát szemléltetik. Továbbá az is
könnyen elképzelhető, hogy egy-egy településen több birtokos is osztozott, azonban az
egyikről nem maradt fenn utalás a forrásokban.
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5.1. Gesztes várának birtokai

Gesztes uradalmára a 14–16. századig maradt adatunk. Azok a birtokok,
amelyeket I. Károly 1326-ban csere útján megszerzett a Csák nemzetség tagjaitól, már
feltehetően a vár tartozékait képezték. Mivel a csere során négy vár és uradalma került
az uralkodó birtokába, így nehéz elkülöníteni azon területeket, amelyek ténylegesen
Geszteshez tartozhattak, erre csupán a földrajzi közelségből és a 15. századi adatok
visszavetítéséből következtethetünk. Ebben az évben Geszteshez nagy valószínűséggel
Tata, Szentiván, Etyek, Dad, Csetke, Ondó, Környe, Semlyénfölde birtok, valamint Cset
vagyis Oroszlánkő falu, Szák birtokrész, Csákvár, talán Váma birtokrész, továbbá
esetleg Szár, Vál, Tabajd birtokok tartozhattak, és képezhették az uradalmat.1586 Ezt a
listát jelenleg nem tudjuk más forrásból ellenőrizni, vagy kiegészíteni.
Gesztes uradalmára vonatkozó következő hiteles oklevél 1440-ből származik,
azonban itt a tartozékokat közvetlenül Vitány birtokai követik. Fennmaradt továbbá egy
regeszta is egy 1453-ban kiadott oklevélről, amely csak a gesztesi birtokokat
tartalmazza. Ezek alapján 1440-ben Gesztes várának tartozékai között az alábbiakat
találjuk: Csákvár, Oroszlánkő, Bokod, Dad, Gerencsér, Árki, Dobos Hosszú- és
Egyházasváma birtokokat Szacska pusztával, továbbá Kömlőd, Környe, Szentmihály,
Kisigmánd, Tarján, Őrsáp és Sárisáp birtokot, de még a várhoz tartozónak írtak három
Győr megyei: Bőny, Pázmánd és Szentvid „idegen” birtokban létesített vámokat is.1587
Az jól látszik, hogy a birtokok egy része szerepelt az 1326. évi listán is, és feltehetően a
14. század eleje óta folyamatosan Gesztes várához sorolták őket. Érdemes végignézni a
birtokok sorsának alakulását, hiszen a többi vértesi vár esetében gyakorlatilag csak 15.
századi adataink maradtak. Feltételezhetjük, hogy az 1326-ban felsorolt területek nagy
része, különösen azok, amelyek 1440-ben is megvoltak, a vár uradalmának részét
képezte. Az előfeltevést némileg árnyalja az a tény, hogy I. Károly rögtön megkezdte a
kezére jutott várak uradalmainak meg- és átszervezését, így a központi kormányzat
szempontjai is felülírhatták az említett területek sorsát. A 14. század elején a csókakői
uradalomban jól dokumentált, hogy I. Károly miként törekedett arra, hogy e vár alá

1586
1587

1326. napi dátum nélkül: DF 201040.
1440. május 1. DL 13900.
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rendelje a közvetlen környezetében levő birtokokat, összefüggő uradalmat létrehozva. E
törekvését legtöbbször a kiszemelt birtokok cseréjével ért el.
Gesztes és Vitány uradalmaival kapcsolatban ilyen vonatkozású adat nem
maradt fent, azonban a csókakői analógia alapján feltételezhetjük, hogy e várak
esetében is hasonló folyamat zajlott le, így a birtokokat feltehetően a közelebbi várak
alá sorolták be. A Gesztes környéki birtokok így nagy valószínűséggel a vár
uradalmában maradtak. Ezek közé tartozhatott a Fejér megyei települések nagy része is,
de ezt csak Csákvárról lehet igazolni, hiszen tudjuk, hogy honorbirtokosa Himfi
Benedek volt.1588 A távolabbi birtokok más várak – így Vitány – tartozékaiba
kerülhettek. Vilmos vitányi várnagy intézkedett a király képviseletében, amikor egy
Tatával határos birtok ügyét rendezni kellett, így Tata 1339-ben Vitány tartozékának
tekinthető.1589 A túlzott egyszerűsítéstől azonban óva int Szár falu birtoklástörténete,
hiszen az a Csák-féle átadást követően mégis magánföldesúri birtokba került.1590
Ugyanerre a problémára világít rá a közeli Váma birtok esete is, amely 1326-ban és
1440-ben is Gesztes tartozékaként szerepelt, azonban tudjuk, hogy a 14. század második
felében magánkézben volt.1591
Sajnos Gesztes uradalmára vonatkozó vonatkozó adatok szinte teljesen
hiányoznak a 14. század további szakaszából. Azonban ismerjük olyan birtokok nevét,
amelyek 1326-ban nem tartoztak Geszteshez, de 1440 előtt mint Gesztes birtokát
adományozták el őket: Zsigmond király uralkodásának elején, 1387-ben a Győr megyei
Baráti birtokot a Kanizsiaknak adta,1592 majd 1403-ban a Fejér megye határán levő
Tekcse birtokot a Telekszegi családnak juttatta Gesztes uradalmából.1593
Annak idejét, hogy a többi felsorolt birtok mikor vált a gesztesi uradalom
részévé, nehéz meghatározni. Mégis van néhány szerencsés kivétel, ezek közé tartozik
Bokod, amelyet Zsigmond 1409-ben cserélt el Csák nemzetségbeli birtokosaival – bár
ekkor még nem feltétlenül juttatta Gesztes tartozékai közé.1594 Bokod egyébként is csak
részben tartozott az uradalomhoz, részben ugyanis köznemeseké volt.1595

1588

ENGEL 1996, 317.
1339. december 6. után, DF 207285. (PRT II, 494.)
1590
Thyse fia András intézkedett vele kapcsolatban. 1347. november 16. ZICHY II, 283–284. (203. sz.)
1591
Birtokosai elcserélték Gönyűi Jánossal: 1374. február 22. DL 55321.
1592
1387. augusztus 6. DL 7291., ZSO I, 18. (173. sz.)
1593
1403. március 25. DL 105866.
1594
1409. március 26. SOPRON VM I, 593–594. (414. sz.)
1595
CSÁNKI III, 496.
1589
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Sárisáp és Őrsáp hasonló időben került királyi kézre. Az Esztergom megyei Úr
vagy Őrsáp feltehetően korai hercegi birtoklásáról kapta megkülönböztető előnevét. A
Bár-Kalán nemzetség birtoka volt a 14. század elején is.1596 Sárisáp szintén e nemzetség
kezén volt.1597 Nevét a mellette folyó, középkori nevén Sár „folyóról” kapta. Azonban a
nemzetség sápi ága 1339-ben kihalt.1598 1389-ben Alcsúti Antal fia Balázs deák volt az
itt működő officiális, sajnos azonban a birtokost nem ismerjük.1599 Legkésőbb 1410-ben
már mindkettő királyi birtok volt.1600 Az ekkor rajtuk álló két nemesi kúria utalhat arra,
hogy nemrégen még magánföldesúri kézben lehettek.
Ugyanekkor említették Kömlőd királyi birtokot is, bár később részben
köznemesek, részben Gesztes várának tartozéka volt.1601 A többi területről szinte
kizárólag a 15. század közepéről van ismeretünk. Igmánd az Árpád-korban az Igmánd
nemzetség kezén volt, de 1332-ben már Csór Tamás birtokában volt az egész
területe.1602 Az ő örökösei birtokolták még a 15. század elején is. Ezt követően királyi
kézre jutott, Zsigmond pedig 1433-ban Hédervári Lőrincnek adta, mint Gönyű várának
tartozékát.1603 Kisigmánd csak 1440-ben bukkant fel a forrásokban, pontos kapcsolata
Igmánddal nem ismert.1604 A Komárom megyei Szentmihály 1421-ben bukkan fel a
forrásokban, azonban birtokosa nem ismert,1605 csupán annyi biztos, hogy a 15. század
közepén kisnemesek is lakták.1606 Sajátos a forrásadottsága Környének, amelyen bár
számos országút vezetett keresztül és vámot szedtek a településen, ám 1326 és 1440
között mégsem került említésre. Gerencsér birtokról később lesz szó, feltehetően csak a
15. század közepén sorolták Gesztes várához.
Itt érdemes végigtekinteni még a Győr megyei tartozékokon, bízva abban, hogy
segítségükkel pontosítani lehet a megye és Gesztes várának kapcsolatát. Az egyértelmű,

GYÖRFFY III, 307–308.
GYÖRFFY III, 307.
1598
ANJOU OKLT. XXIII, 291, 326.
1599
ZSO I, 93. (928. sz.)
1600
WENZEL 1851, 239–240.
1601
1410-re WENZEL 1851, 239. Kömlődi nevű köznemes szomszédok között: 1439. július 2. DL 13418.
További adatok: CSÁNKI III, 505.
1602
GYÖRFFY III, 423.
1603
CSÁNKI III, 537.
1604
1440. május 1. DL 13900. A kis előnév a két település közötti nagyság különbségén kívül utalhat a
telepítésük korára is. (SZABÓ 1966, 123.) Így Kisigmándot később alapították egyelőre közelebbről
ismeretlen személyek.
1605
Említették Makk és Szend közötti határjárás során: 1421. október 2. DL 11142., ZSO VIII, 314–315.
(1027. sz.)
1606
1449. december 31. HO V, 241–248. (169. sz.)
1596
1597
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hogy az itt fekvő birtokok, vámok abban az időben kerültek Geszteshez, amikor a vár a
győri ispánsági honorhoz tartozott.
Az első ilyen település az 1387-ben eladományozott Baráti birtok, amelynek a
területén királyi és királynéi szolgáltató népek éltek a 13–14. században, kisebb részben
pedig kisnemesek.1607 I. Károly 1341-ben egy részét eladományozta többek között
Szentvidért.1608 1368-ban a királynak és a turóci konventnek voltak itt birtokrészei.1609
Három helyen volt Gesztes várhoz tartozó vám: Bőny, Pázmánd és Szentvid
településeken. Bőny 1300 körül már a Bana nemzetségbeli Jakab mester fiai kezén
volt.1610 A 1373-ból ismerünk bőnyi nemeseket,1611 tehát a birtoknak legalább egy része
magánföldesúri fennhatóság alatt állt. 1415-ben a terület lakatlan, mert Bőnyi Miklós
Zsigmond király támogatásával elkezdte betelepíteni.1612 Pázmánd birtok fele 1323-ban
Csák nembeli Márk fia, István fiainak kezén volt, de ők eladták a Bana nemzetség
tagjának, Rédey Feyes Jánosnak. A birtok azonban nem sokkal ezután, 1330-ban már a
pannonhalmi apátság tulajdona lett. Másik fele 1323-ig a király kezén volt, ezt követően
különböző nemesek kezére került.1613 1415-ben már bizonyosan Gesztes várához
tartozott az itteni vám.1614 Szentvid a 14. század elején a Baráti család birtokában volt,
amit I. Károly 1341-ben cserével szerzett meg,1615 majd már 1349 előtt megvásárolta
Csór Tamás.1616 Így az adatokból sajnos nem sikerült pontosabb időhatárhoz kötni a
győri

tartozékok

Geszteshez

kerültét,

így

sajnos

Győr

megye

és

a

vár

együttműködésének kezdetét sem tudtuk pontos időponthoz kötni. Az azonban
elgondolkodtató, hogy a vámok többnyire olyan birtokon álltak, amelyek jórészt
magánföldesúri tulajdonban voltak és ahol királyi birtoklásra alig maradt adat.
Visszatérve a birtokok sorsának alakulására, az 1440-es évek változatos
időszaka nem hagyta nyom nélkül Gesztes várának uradalmát sem. Ekkor veszett el a

GYÖRFFY II, 580–582.
1341. napi kelet nélkül. ANJOUKORI OKMT. IV, 178–180. (112. sz.)
1609
CSÁNKI III, 545.
1610
GYÖRFFY II, 583.
1611
Kihallgatott tanúk között szerepelnek. 1373. augusztus 11. DF 207384.
1612
1415. március 20. DL 61333. és DL 61334. Regesztája: ZSO V, 154. (389–390. sz.)
1613
GYÖRFFY II, 616., Károly adománya 1329. november 21. ANJOU OKLT. XII, 363. (607. sz.)
1614
1415. január 13. DF 246190., ZSO V, 72. (60. sz.)
1615
GYÖRFFY II, 634., I. Károly cseréje: 1341. napi kelet nélkül. ANJOUKORI OKMT. IV, 178–180.
(112. sz.)
1616
1412. szeptember 9. DL 9717. ZSO III, 609–616. (2653. sz.), az itt felsorolt oklevelek alapján
(Nagymartoni) Pál országbíró (1328–1349 – ENGEL 1996, 7.) kiadványában szerepelt a birtok, így
Csór Tamás 1341 és 1349 között vásárolhatta.
1607
1608
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vár számára Kisigmánd és Szentmihály, valamint Tarján birtok, 1617 Itt kell megemlíteni,
hogy 1410-ben és 1440-ben is két Tarján szerepelt a királyi birtokok között, amelyre két
magyarázat lehetséges. Az első szerint két földrajzilag különálló birtokról lehetett szó,
talán az egyik a Győr megyei, míg a másik az Esztergom megyei Tarján lett volna, míg
a második alapján csupán két külön jogcímű területről lehetett szó. Sajnos egyik esetben
sem tették ki a megyéket a felsorolásokban, így az első változatot csupán az támogatja,
hogy az 1440-es években Rozgonyi familiáris szerezte meg a Győr megyei Tarjánt,
amelyre utóbb, 1453-ban a Rozgonyiak szereztek adományt.1618 A másik változatot a
felsorolásban szereplő többi, Esztergom megyei birtok támogatja.
1459-ben még egy említésre méltó változás ment végbe: a Rozgonyiak és
Újlaki Miklós egy birtokcsere keretében a Veszprém megyei Dudar birtokot
Geszteshez, míg az Esztergom megyei Tarjánt és Sarast Vitányhoz csatolták.1619 Ezt az
állapotot mutatja be az 1460-ban keletkezett birtoklista is,1620 amelyet később
tárgyalunk. (7. térkép) Az uradalom területe folyamatosan csökkent. 1495 márciusban,
amikor a II. Ulászló király Gesztes várát Somi Józsának adományozta, oklevelében
sajnos nem írta le sem az uradalom tartozékait, sem pedig határait. Azonban 1495 és
1497-ben keletkezett oklevelek regesztái alapján ekkor Gesztes várához Csákvár,
Oroszlánkő, Bokod, Kömlőd, Környe, Császár, Majk és az ismeretlen Bobak birtokok
tartoztak.1621 E listán a legtöbb birtoknév ismerős a korábbi összeírásokból, azonban van
néhány gyanús kitétel: Bobak talán Kabód rossz olvasata, azonban Császár a Hédervári
család birtoka volt. Az uradalom távolabbi birtokai, úgy tűnik ekkor vesztek el, így
például Őrsáp és Sárisáp is.1622 Az utóbbi két birtok Esztergom megye területére esik, és
Bajnai Both András szerzett rá adományt, ahogyan a Komárom megyei Kisigmándra és
Szentmihályra is.1623 (8. térkép)
Jól látható, hogy nem szerepel a Veszprém megyei Dudar, amely 1488-ban
még Újlaki irányítása alatt állt. Nem elképzelhetetlen, hogy egy másik várának, például
Palotának az uradalmába szervezték át, továbbá több korábbi törzsbirtok is hiányzik.
1453. napi kelet nélkül REIZNER 1893, 614–615. Azonban az itt felsorolt birtokok közül több
kérdéses. A vámok között Bőny helyett Gönyűt olvasott Reizner, így a felsorolásban szereplő Komárom
megyei Patha és Fornaszentmiklós is bizonytalan. Ez utóbbi két birtok amellett, hogy Fejét megyében
található, a Rozgonyiak birtokában volt.
1618
1453. január 31. DL 14609.
1619
1459. augusztus 6. DL 15390.
1620
1460. szeptember 3. DL 15498.
1621
REIZNER 1893, 614–615.
1622
1494. december 22. DF 233483.
1623
1499. május 15. DL 75706., 1521. november 26. DL 75802.
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Ezek nem sokkal később Gerencsér uradalmának részét képezték, így Gesztes tartozékai
jól láthatóan jelentősen megcsappantak. A helyzet csupán később, a Török család idején
változott meg, hiszen Gesztes megszerzése előtt Török Imre számos Győr és Komárom
megyei birtokot cserélt a Héderváriaktól, és ezeket a gesztesi várnagyok felügyelete alá
rendelte.
A bemutatott rövid uradalomtörténet szerint a vár tartozékainak feltehetően a
Csák István fiaival elcserélt birtokok képezték az alapját. Ez a tömb talán a 14. század
második felében, de legkésőbb az 1410-es években kiegészült a Győr megyei vámokkal.
A 15. század első felében még néhány kisebb birtokkal, például Kisigmánddal tovább
bővült az uradalom területe. Újlaki Miklós 1460-ra rendezte Gesztes birtokainak
helyzetét, amit – legkésőbb 1465-ben – Gerencsér várának első említésekor újabb
átszervezés követhetett, amikor az uradalom több birtokot is elveszített. Erre azonban
csak a későbbi adatokból következtethetünk. Arra nem maradt forrás, hogy a Somi
család Fejér megyei birtokai betagolódtak-e az uradalom szervezetébe. Török Imre
jelentős birtokokkal rendelkezett, amelyekkel végső soron Gesztes uradalmát bővítette
ki.
5.2. Gerencsér várának birtokai
A Gerencséren álló vadászhelyhez a források alapján nem tartoztak további
birtokok, vagy legalábbis erre vonatkozó adat nem maradt fenn. A 15. század közepén
rendszeresen Gesztes várának birtokai között sorolták fel Gerencsért is, egyedül a benne
álló kúriát vették külön. Valamikor 1453 körül szerezte meg Újlaki Miklós, aki
legkésőbb 1465-re várat emeltetett a királyi vadászhely területén. Ennek felépítésével
szükségessé vált, hogy Újlaki Miklós falvakat rendeljen a vár fenntartására és ellátására.
Az új tulajdonosnak rövid idő alatt kellett megszerveznie a vár uradalmát is, amelynek
kiterjedésére későbbi adatokból következtethetünk. A várhoz tartozó birtokokat két
ízben sorolták fel a ránk maradt oklevelek. Mielőtt ezekre rátérnénk, a már Gesztes
birtokainál említett 1460-as birtoklistát érdemes alaposabban áttekinteni: Ekkor a
várhoz tartozó tartozékokat az alábbi településeken levő birtokok alkották: Csákvár,
Oroszlánkő, Környe a vámmal, Gerencsér, Bokod, Dad, Árki, Dabos, Hosszúváma,
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Egyházasváma, Kömlőd, Őrsáp, Sárisáp, Dudar és Kabod, valamint a Győr megyei
Pázmánd, Bőny és Szentvid birtokokon álló vámok.1624
1492-ben említették még Gerencsér várát, de sajnos mára ez az oklevél is
megsemmisült.1625 1497-ben Gerencsér várához tartozónak írták le Gerencsér, Besenyő,
Árki és Váma birtokot, valamint a környei vám felét. 1626 Valamennyit változott a
helyzet a következő negyedszázadban, hiszen 1521-ben Gerencsér uradalmát már
Gerencsér, Váma, Dabos, Dad, Árki, Besenyő birtokok, valamint Pusztavám pusztája
alkották.1627 Figyelmesen végigtekintve a felsorolt oklevelekben megnevezett
településeken, rögtön szemünkbe ötlik, hogy Besenyő kivételével az összes birtokot a
gesztesi uradalomból hasították ki, de Besenyő birtok meghatározásánál nehézségekbe
ütközünk. Amennyiben ránézünk a térképre, jól láthatjuk, hogy az említett települések
mind közel fekszenek az új várhoz. Ez alól csak egy kivételt találunk, ez pedig Besenyő.
A kutatás korábbi szakaszában Besenyő helyzetéről több elképzelés is napvilágot látott,
amelyek szerint Besenyő birtok is Gerencsér környékén keresendő. 1628 A kérdésre
azonban egyszerűbb a válasz. Újlaki Miklós birtokos volt a Fejér megyei Adonytól
északnyugatra fekvő Besenyőn. Amikor a Garai család 1457-ben több királyi birtokot
kapott Adonynál, a beiktatásukkor Újlaki besenyői officiálisa is jelen volt.1629 Ez az
adat is alátámasztja, hogy az Adony közelében levő Besenyő birtok megegyezik
Gerencsér vár uradalmához tartozóval, hiszen 1490-ben Újlaki Lőrinc Székesfehérvár

1460. szeptember 3. „universa iura sua hereditaria et inpignoraticia, que in castro Geztes vocato ac
possessionibus Chakwara Orozlankw, Kernye cum tributo, Gerencher, Bokod, Dad, Arki, Dabos,
Huzuwama, Eghhazasvama, Kemlew, Orsap, Sarisap, Dudar, Kabod vocatis, necnon tributis in Paznad,
Bewn, et Zenthvid possessionibus scilicet alienis exigi solitis ad ipsum castrum Geztes spectantis et
pertinere debentis, in Albensi, Strigoniensi, Komaromensi, Iauriensi et Wesprimiensi comitatibus
adiacentibus haberet” DL 15498.
1625
CSÁNKI III, 305. (1492: Batthyány cs. körmendi lt., 1-1-8.)
1626
Erdődy levéltár (HHStA) D 10183 (50-2-33) – Csánki Dezső munkájából valamiért kimaradt, hogy
Árki és Váma birtok is az uradalom része volt. CSÁNKI III, 306.
1627
1521. február 20. „cum omni fidelitatis constancia exhibitis et impensis castrum Gerencher ac totales
possessiones Gerencher, Wama, Dobos, Dad, Arky, Bessenyew et quoddam predium Pwzthawama
vocatum omnio in comitatu Albensi existentes et habita in cuius castri, possessionum prediique…” DL
107289. Kiadva: DARÓCZI 1894, 573–574.
1628
CSÁNKI 1897, 329. és feltehetően ő alapján GYÖRFFY II, 350. úgy vélekedett, hogy ez a Besenyő
Komárom és Fejér megye határvidékén keresendő. Helynévben nem lehet a környéken kimutatni:
KÖRMENDI 1986, de a térségben nem maradt fent adat besenyő telepítésről sem.
1629
1457. augusztus 15. „prediorum Chykoalya, Zabos et Zenthmyhal vocatorum consequenterque iuris
regii in eisdem habiti, vicinis et commetaneis eorundem universis inibi legittime convocatis presentibus
Anthonio de Pel, Petro officiali magnifici domini Nicolai de Wylak wayvode Transsilvanensis, per
ipsum in possessione Besenew constituto in persona eiusdem” DL 15176.
1624
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eleste után a zsoldosok fosztogatásai elől minden birtokára védelmet kapott, de a
birtokai közül csak Besenyő lett név szerint megemlítve a menedéklevélben.1630
Visszatérve a birtokok felsorolásához, az további kérdéseket is felvet
számunkra. Korábban bemutattuk, hogy Újlaki Lőrinc 1495-ben lemondott Gerencsér
váráról és uradalmáról Bakócz Tamás javára. Végigkövettük azt is, hogy a másik
Újlaki-vár, Gesztes szintén ekkor cserélt gazdát. 1521-ben, amikor újra felsorolták
Gerencsér birtokait, akkor mégis kisebb birtokátrendeződést tapasztalunk, amely
alapján Gesztes várának egyes tartozékai átkerültek Gerencsér várához. Így az 1497-es
állapothoz képest Dad, Pusztavám és Dobos birtok az uradalom része lett, míg a környei
vám fele már nem található meg a vár tartozékai között. (9. térkép)
Több variáció is elképzelhető a birtokok változásának okaira. Gesztes várát
1508-ban Somi Józsa fia, Gáspár örökölte, aki többször is pénzszűkébe került, így el is
adhatta volna a birtokokat, bár arra feltehetően maradt volna fenn adatunk a rokonság
tiltakozása miatt.1631 Elképzelhetőbbnek tartjuk, hogy a környei vám felének
behajtásából esetlegesen keletkező vitákat elkerülve a két új birtokos (Bakócz és Somi)
cserével váltotta ki a később különböző konfliktusokra okot adható vám bevételét.
5.3. Vitány várának birtokai
Vitány vár uradalmát először szintén 1440-ben foglalták írásba. Ekkor a
következők tartoztak hozzá: mindkét Bánhida Mindszent pusztával egyetemben, Galya,
Tolna, Mur, Tarján, Sárás, Szár, Bicske, Szentlászló, Csapol, Szántó és Vért puszták.1632
Még ez évben ismét felsorolták a birtokait, de ekkor már nem tartozott ide Tarján és
Sárás, hiszen a birtokosok eladományozták.1633 1449-ben a birtokok a kilenc évvel
azelőtti, első adományozás idején meglevő állapotot tükrözik, csupán az Esztergom
megyei Tolna birtok hiányzik. 1453-ban Vitány tartozékai érdemben nem változtak.1634
Egy 1459-ből származó felsorolás a legrészletesebb, számos olyan pusztát tüntettek fel
az uradalom részeként, amelyek már egy-egy birtok szerves részét képezték, de ezek
segítségével az uradalom határa pontosabban megrajzolható. Ebben az évben Vitányhoz
tartozott Fejér megyei Szár birtok Csaplár, Garda, Szenttamás, két Vene és
FIRNHABER 1849, 429–430. Bár a gesztesi várhoz tartozó Csákvár közelebb esik Fehérvárhoz, úgy
tűnik, a zsoldosok Buda felé kezdték meg a környék fosztogatását.
1631
1495-ben biztosan változás állt be Gesztes uradalmának kiterjedésében pl.: Lábatlani Gergely
megszerezte Őrsáp és Sárisáp birtokot.
1632
1440. május 1. DL 13900.
1633
1440. december DL 13604.
1634
1453. február 2. DL 14616.
1630
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Csákányegyház pusztákkal, a Pest megyei Bicske birtok Szőcsmál vagy más néven
Szőcstelek, és Németegyház pusztákkal, továbbá Csapol és Szentlászló birtokok
területe, valamint Tarján és Sárás Esztergom megyei birtokok a hozzájuk tartozó
Szalánta, Szuslán, Barocülése és Múr pusztákkal. Komárom megyéből a két Bánhidát
ismét felsorolták Mindszent pusztával együtt, ahogyan Felsőgallát is. 1635 Jól látható,
hogy kisebb változás történt a közel 20 év alatt, hiszen Tolna nem szerepelt a birtokok
között, míg Tarján és Sárás visszakerült. (10. térkép)
Az uradalomban a Komárom megyei települések közül Bánhida a
legjelentősebb település. Oklevelekben először 1288-ban említették, amikor a király az
esztergomi káptalannak adta itt levő vámját. A településre 1375-ben újra vitányi
birtokként utaltak, amikor Gönyűi János a szász kereskedőknek ugyanazokat a jogokat
biztosította birtokain és a nála levő királyi vámok esetében, mint amelyeket a budai
kereskedők élveztek. Az oklevélben Kocs és Bánhida szerepelt – az előbbi a család
birtoka volt, míg az utóbbi honorként volt nála.1636 Gönyűi csakis Vitány vár
honorbirtokosaként igazgathatta a bánhidai vámot. Úgy tűnik, hogy a birtok a 14.
században a király kézen volt, vagy kezébe került, így az már 1324 körül is a vitányi
uradalom része lehetett.
A korábbi szakirodalom feltételezte, hogy Gallán 1251-ben is udvarnokok
éltek,1637 ez az adat azonban kétségkívül az ugyanilyen nevű Pozsony megyei birtokra
vonatkozik.1638 A biztos források alapján 1326-ban nemesek kezén találjuk,1639 ahogyan
1388-ből is ismerünk innét nemest,1640 továbbá a 15. században is élt itt legalább egy
köznemesi család, amelynek birtokai mind Alsó-, mind Felsőgallára, sőt Bánhidára is
kiterjedtek.1641 A település egy része legkésőbb a 15. század közepére már az uradalom
része volt. Komárom megyeinek mondták a Bánhidához tartozó Mindszent pusztát is,

1635

1459. szeptember 18. DL 15400.
Az oklevélben két vámos hely szerepel Kwch és Banhyda. Kocs 1332 körül került a Gönyűi család
kezére, míg Bánhidára vonatkozik az oklevél azon megjegyzése, hogy „…nostris tributariis loca
tributorum regalium apud nos habitorum…” UGDS II, 438–439. (1042. sz.)
1637
GYÖRFFY III, 418.
1638
SZŐCS 2012, 90–91. (81. sz.)
1639
GYÖRFFY III, 418.
1640
Királyi emberek között: 1388. október 13. DRESKA 1997, 13. (2. sz.)
1641
SCHMIDTMAYER 2008, 95–97.
1636
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amelyek, mivel csak a vitányi uradalomra vonatkozó oklevelekben fordul elő 1440 és
1460 között, nem tudjuk biztosan meghatározni a mai helyét.1642
Miként arra korábban rámutattunk, a Fejér megyei Szár törzsbirtoka lehetett
volna a domíniumnak. 1326-ban adták át Csák István fiai I. Károlynak, de nem sokkal
később a király már eladományozta, majd 1349-ben András királyi ajtónállómester 1000
forintért adta el Wezeus zólyomi ispánnak és testvérének.1643 1357-ben pedig Pomázi
Benedeké volt, és Besenyő Miklós nevű officiálisa igazgatta a birtokot. 1644 Valamikor a
15. század elején, de legkésőbb 1440-ben lett a vitányi uradalom része, amikor
megemlítették a területén levő kúriát is.1645 Ezt a feltételezést, hogy csupán a 15. század
közepén került Vitány uradalmába alátámasztják az ekkor a területéhez számított
puszták birtoklástörténeti adatai is, hiszen azok a 14. században, ritkán azt követően is
magánföldesúri birtokban voltak. Csapláron a 13. század végén köznemesek éltek.1646 A
14. század közepén is lakott volt,1647 de a 15. században már pusztaként fordult elő, ahol
részben nemesi család is élt.1648 Csákányegyház Csákány néven 1325-ben köznemesi
kézen volt.1649 Garda és Szenttamás pusztákról még ennyi említést sem ismerünk,
kizárólag a vár tartozékai között fordult elő említésük.1650 Vene puszta nevében vigna
(vaskohó) szó rejtőzik, így szolgálónépi falu is lehetett, 1311-ben Boglár határosa,
1326-ban pedig köznemesi kézen volt.1651 1349-ben is Szárral együtt említették.1652
Szártól nyugatra, a mai Vinya bükk helyén állt.
A Vitányi uradalom legjelentősebb birtokegyüttese kétségtelenül a Pest
megyében álló Bicske–Szentlászló,–Csapol birtoktömb volt. A középkori Csapol a mai
Csabdi határában állt, míg Szentlászló Bicskétől nyugatra feküdt. Történetük a 14.
század elejétől a szintén Pest megyei Bicskével forrt össze, amelynek birtokosai a
Bicskei család tagjai voltak. Botond fiai, Péter bán és János 1306-ban megkapták

Fennmaradt dűlőnevek alapján Oroszlány határában van a legközelebbi Mindszent puszta; ez esetben
Bánhida és Mindszent között legalább kettő birtok (Oroszlánkő, Környe) állt volna, ami kevéssé teszi
valószínűvé az azonosítást.
1643
1349. február 18. DL 87233.
1644
ZICHY III, 74. (53. sz.)
1645
Dl 13900.
1646
GYÖRFFY II, 390.
1647
1365. szeptember 19. DL 106144.
1648
Rozgonyi ifjabb János familiárisa: pl.: 1451. március 9. DL 71388., aki később is előfordul: 1469.
június 28. DL 16874.
1649
GYÖRFFY II, 355.
1650
CSÁNKI III, 329. 350. Nem összekeverendő Kerek-Szenttamás pusztával, mely Zámoly határában
található.
1651
GYÖRFFY II, 416.
1652
1349. február 18. „cum quadam terra sessionali Venye vocata” DL 87233.
1642
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Bicske vámját.1653 Még 1274-ben vásárolták meg Botond és fiai Csapol birtokát.1654
1340-ben Szentlászló birtokosa hűtlenségbe esett, és a király a birtokot Bicskei Botond
fiának, Péter bánnak és az utóbbi fiának, Mihálynak adta.1655 Mindhárom birtok a család
kezén maradt a 15. század elejéig.1656 1419-ben azonban Zsigmond Bicskei István fia,
László udvari familiáris szolgálataiért elcserélte velük Bicskét, Szentlászlót és Csapolt
valamint az addigra Bicske határába olvadt Sávoly területét a Nyitra megyei Szerdahely
várára és annak tartozékaira.1657 Ezt követően valamikor, de legkésőbb 1440-ben az
uralkodó már Vitány uradalmához csatolta az említett három települést..
Az 1459-ben felsorolt két pusztát, Szőcsteleket és Németegyházat már a 14.
század elején is pusztaként említették. 1325-ben Bodmérhoz tartoztak és köznemesi
birtokok voltak.1658
Esztergom megye területén levő Tarján és Sárás a 13–14. század folyamán
köznemesi birtok volt.1659 1409-ben csere útján jutottak Zsigmond király birtokába. A
mellettük felsorolt puszták közül Barocülésének és Szuslannak nincs több említése az
uradalom tartozékainak felsorolásán kívül, és pontos helyük egyelőre nem ismeretes, azt
leszámítva, hogy Tarján és Sárás határában keresendők. Szalánta szintén köznemesi
birtok volt a 14. század elején, és említései alapján Tarjántól északkeletre helyezkedett
el.1660 Múr, a mai Tornyópusztától délre levő Móri berek területén feküdt, és a 13.
században köznemesi birtok volt.1661 1409-ben került királyi kézre. 1440-ben említették
a területén álló kúriát is.1662 1473-ban a tatai várnagy megpróbálta megszerezni. 1663
Tarjánt és Sárást, mint Gesztes várának tartozékait említették meg 1442-ben,
amikor Gergelylaki Sandrin és Bögödei Benedek birtokában volt, akik, illetve örököseik
1447-ben is maguknál tartották ezeket.

1664

Végül Újlaki adta vissza Dudar birtokért

Tarjánt és Sárást 1459-ben.

1653

ANJOUKORI OKMT. I, 111. (104. sz.)
GYÖRFFY II, 356.
1655
GYÖRFFY IV, 576.
1656
Pl.: 1388. március 6. ZSO I, 44. (456. sz.), 1390. július 30. ZSO I, 180. (1612. sz.) 1407. augusztus
21.: ZSO II/2, 80. (5689. sz.), 1418 ZSO VI, 529–530. (2124. sz.)
1657
1419. április 2. DL 50129., DL 50130., regesztája: ZSO VII, 98. (262. sz.), birtokbaiktatás: 1419.
április 3. DL 50132. (átírás), regesztája ZSO VII, 98. (264. sz.)
1658
GYÖRFFY II, 396, 408.
1659
GYÖRFFY II, 308, 313–314.
1660
GYÖRFFY II, 311.
1661
GYÖRFFY II, 396.
1662
1440. május 1. DL 13900.
1663
1473. március 25. k. DL 45522.
1664
1447. április 26. DL 98266., bővebben a várnagyokról szóló fejezet Gergelylaki Sandrin, Bedegei
Benedek és Buzlai László című fejezetében.
1654
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A már többször említett, 1460-ban készült birtoklistán Bánhida, Galya, Sárás,
Mindszent, Szacska, Mur, Tarján, Szár, Bicske, Csapol, Szentlászló és Szántó birtok,
valamint Vért puszta tartozott a vár uradalmához. Megemlítették még a Rozgonyiak
magánbirtokai közül Szentmihályt és Kisigmándot.1665 Ez utóbbiak azért kerülhettek a
felsorolásba, mivel ekkor Újlaki lemondott minden jogáról, amely valaha ezekben a
birtokokban volt, és a két Komárom megyei birtok 1440-ben még Gesztes uradalmának
részét képezte.
A 15. század folyamán jelentős változás nem állt be a birtokállományban,
amely – Geszteshez hasonlóan – Vitánynál is folyamatosan csökkent. 1462 januárjában
Bánhidát – a szintén Komárom megyei vámos hellyel, Banával együtt – új királyi
adományként kapták meg a Rozgonyiak, így már más jogcímen volt náluk, nem a vár
tartozékaként.1666 Az egyre kisebb terjedelmű uradalom bővítésére a Fejér megyei
Forna(szentmiklós) birtokot 1460-as években Vitányhoz illesztették. Az oklevél
érdekessége, hogy Vitány birtokai között több Pest megyei Rozgonyi-birtokot is
felsoroltak,1667 ám azt sajnos nem tudjuk igazolni, hogy ezek valóban az uradalom
szervezetéhez tartoztak. Idősebb János halála idején a család anyagilag nehéz helyzetbe
került, és több birtok is kicsúszott a kezükből: 1471-ben Sárás birtokot – bár feltehetően
annak csupán egy részét, hiszen a később a család1668 és Vitány birtokában is volt Sárás
nevű possessio – zálogosították el Lábatlani Gergelynek és testvéreinek.1669 1475-ben
vagy valamivel utána Bánhida is – a Rozgonyiakkal távolabbi rokonságban álló –
Héderváriak kezére került.1670 Az 1520-as évek végéig nem változott érdemben a várhoz
tartozó birtokok száma. 1493-ban1671 és 1508-ban1672 Vitány várához az alábbi birtokok
tartoztak: Bicske Németegyháza pusztával együtt, valamint Csapol, Szár, Forna,
Nagygalla, Tarján és Sárás.
A következőkben egy páratlan forrás ismertetésére térünk rá, Vitány és
Csókakő uradalmának ugyanis 1493-ból fennmaradt egy becsűjegyzéke.1673 Ennek
köszönhetően betekinthetünk a vitányi uradalom területére, pillanatképet kaphatunk az
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egyes birtokok nagyságára, népességszámára vonatkozóan, ahogyan arról is, hogy ezek
milyen jellemzőkkel bírtak. Így következtethetünk például a helységek uradalomban
betöltött szerepére. A legnépesebb birtoka 34 lakott telekkel Bicske volt, a második és
harmadik Sárás és Tarján 23 és 22 lakott telekkel. Szár, Szentlászló 14 és 11 lakott
telekkel bírt, míg a maradék településeken 4 és 7 között állt a lakott telkek száma. A
pusztásodás, a lakatlan jobbágytelkek száma kirívóan magas volt. Legjellemzőbb
példája ennek Forna birtok, ahol 4 lakott telekre 22 pusztatelek jutott (amelyből négy
épülettel rendelkezett). A pusztatelkek száma Nagygalla esetében a 17 telekkel szintén
nagyarányúnak tekinthető. Összességében 121 lakott telek volt a 8 birtokon, így az átlag
alapján 15 jobbágygazdaság jutott egy birtokra. A csókakői uradalom esetében 11
birtokra jutott 170 lakott telek, így ott átlagosan 15,4 jobbágygazdasággal számolhatunk
egy birtokon. A Dunántúlon ez a mutató a somlói uradalom esetében 22, míg
Cseszneknél 18, azonban a Garai-uradalmak délvidéki részénél – kivéve Cserögöt –
ennél jóval alacsonyabb, 3 és 14 közötti számok találhatóak.1674 A pusztásodás aránya is
hasonló a többi dunántúli uradalomban tapasztalhatóhoz: Vitány esetében a
jobbágytelkeknek 47,8%-a – 232 jobbágytelekből 111 lakatlan (épülettel rendelkező és
anélküli jobbágytelek) – elpusztásodott, míg a cseszneki uradalomban 41,7%, a
somlóiban pedig 48,5% a lakatlan telkek aránya.1675 (12–13. diagram)
A becsűjegyzék nem adja meg, hogy milyen mértékegységben végezték a
felmérést a külsőségeken, csupán pár alkalommal jelzi, hogy azt királyi, vagy
„szokásos” ekealjban tették. A becsűkre elvben a 150 holdas királyi ekealj mértékét
használták, így az összesített táblázatban csak abban az esetben került a 120 hold
nagyságú „szokásos” ekealj átszámolásra,1676 ha azt a jegyzék külön is megadta. Mivel
a királyi ekealj kifejezés először csak az erdőkkel kapcsolatban bukkan fel, ahogyan a
„szokásos” ekealj megnevezése is, így feltételezhetjük, hogy a többször királyi kézben
levő területen végzett felmérést nem helyi mértékegység alapján végezték. A kaszaalj
esetében sem jeleztek mértékegységet, így itt is királyi holdban került átszámolásra a
terület.1677 Ez a metódus lehetővé teszi, hogy összességében birtokonként jól látsszanak
az arányok. Legrosszabb esetben is csupán arról lenne szó – amennyiben tudniillik az
egész becsűjegyzék mégis szokásos ekealjban került volna felmérésre –, hogy kissé
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alábecsülnénk az erdők részarányát. Bár a becsű lehetővé tenné, hogy az erdőket 3
ekealj felett ne számolják össze,1678 ezt az iránymutatást a vitányi uradalomban nem
vették figyelembe – legalábbis Száron 6 ekealj bárdoserdőt írtak össze, továbbá
megnevezték a bizonyos falvaknak a Vértes erdőből járó 6 és fél királyi ekealjnyi
területet is, ahogyan a csókakői uradalomra vonatkozó településeken is rendre túllépték
az említett határt.
A vitányi uradalom összeírásánál is szembesülünk azzal a jelenséggel, hogy a
szántók egy része – már csak a nyomásos gazdálkodás miatt is – legelőt is rejt
magában.1679 Ez a birtokok esetében jelentős arányú állattenyésztést jelenthetett, főleg,
ha figyelembe vesszük, hogy egyes erdőkben is folytathatták állattartást.
Pusztatemplom két birtokon állt, Németegyházán és Szentlászlón. A
becsűjegyzékbe Németegyháza teljes területét mező és kaszáló címen rögzítették, míg
Szentlászlón a birtok 45 %-át tette ki legelő és mező. vették fel, ami szintén az intenzív
állattenyésztésre utalhat. A vitányi uradalom területén a legelő, mező önmagában a
birtokok 26%-át tette ki. A jegyzék alapján nagyon szembetűnő, hogy miközben a
birtokok hegyes, dombos vidéken helyezkednek el, a szőlő szinte elhanyagolható
nagyságban volt jelen az uradalomban,: mindössze 36 királyi holdon, mégpedig Bicskén
25, Szentlászlón 4, Nagygallán és Tarjánban 3, végül Sárás birtokon 1 hold területen,
ami az egész uradalomra vetítve nem éri el a területek 1%-át. A Garai-uradalomban ez
az arány átlagosan 8,4% volt, ahol ugyanakkor a délvidéki területek természetesen
jelentősen javítottak a mennyiségen.1680 Ennek részben az lehet a magyarázata, hogy
Vitány uradalmainál a hegyvonulatok nagy része északi fekvésű. Hasonlóan rossz
arányban volt szőlő Csókakő uradalmának területén is, ahol összesen 59,5 holdon folyt
bortermelés – ráadásul a ma kiváló borvidéknek számító Móron is mindössze 10 holdon
műveltek szőlőt. Az erdő viszont jelentős nagyságot képviselt a legtöbb birtok esetében:
a vitányi uradalom birtokain 34%-ot tett ki összességében. (14–16. diagram)
Az uradalmon belül a két legjelentősebb birtok Szár és Bicske volt, amelyek
ketten együtt a felét tették ki a földterületeknek, de a Bicskei birtoktömb ellátására
rendelt Vértes erdő is több mint 10%-os aránnyal képviseltette magát. A vitányi
uradalomban csak Csapol birtokon írtak össze kőből készült halastavat, 1681 továbbá Szár
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birtokon egy gyümölcsöst. Emellett említés esik még a bicskei vámról, amelynek
értékét 25 márkára becsülték.
5.4. Tata várának birtokai
Tata várának uradalma a vár felépültét követően kezdett kialakulni. A folyamat
a meglévő birtokstruktúrák átrendezésével járt, az uradalom bővítésére ugyanis csupán
cserék formájában lehetett számítani. A számunkra leghasznosabb adatok e vár esetében
is a 15. század közepéről maradtak fent: 1440-ben a várhoz tartozott Ótata és Újtata
oppidum, Szentivánhegye, Szőlős, Szomód, Grébics, Kovácsi birtok és Agostyán
puszta.1682 1449-ben az előbbitől kissé eltér a lista, ekkor több olyan puszta nevét is
felsorolták, amely idővel beolvadt a birtokok határába: ekkor Ótata, Újtata,
Szentivánhegye, Szőlős, Szomód, Grébics birtok, Naszály, Szentkirály, Stancs és
Szentgyörgypuszta tartozott hozzá.1683 E birtokok között lehet keresni az uradalom
törzsbirtokait is. Az uradalom legjelentősebb, és legjövedelmezőbb részét a két tatai
mezőváros alkotta, ahol számos – a királyság határain túl is ismert – vásár tette lehetővé
a birtokosok nagyobb jövedelmét, továbbá a helyben élő kézművesek a rezidencia
számára biztos hátteret szolgáltattak.1684 A 14. századból van ismeretünk tatai palotára,
ám ahhoz nem tartozott más föld. Ahogy korábban említettük, Vitány uradalma
esetében felmerült, hogy a 14. század közepén Tata részét képezte. Az első személy
Lackfi István nádor volt, aki földeket, birtokokat kezdett gyűjteni Tata körül. Ezek közé
nemcsak szántóföldek, vagy a Tarjánig terjedő „tatai erdő” tartoztak, hanem
Szentgyörgypuszta is.1685 Így Lackfi intézkedéseit tarthatjuk közvetve a tatai uradalom
kiépítésére tett első lépésnek. A következő lépcsőfok már Zsigmond uralkodása idejéből
származik. A vár 1409-re készült el, s ebben az esztendőben Zsigmond számos
Komárom, Fejér és Esztergom megyei birtokot cserélt el tulajdonosukkal. E birtokok
közé tartozott a Fejér megye határán fekvő Csesztreg, Kőkémény, Bokod, de az
Esztergom megyei Tarján és Tolna, Múr, továbbá Szomód birtok is. 1410-ben, mint
említettük már, Hohenzollern Frigyesnek adott zálogba számos észak-dunántúli
birtokot, amelyek között – az előbb felsorolt possessiók mellett – Tata mezővárosa és –
nem részletezett – tartozékai szerepeltek. Ez esetben nem teljesen világos, hogy mire
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gondolt a záloglevél írója, feltehetően a mezőváros határába olvadt pusztákat – köztük
Szentgyörgypusztát is – érthette a tartozékok alatt. Grébics birtokkal kapcsolatban nem
maradt fent egyértelmű információ. Az Árpád-korban királyi népek lakták, de ez kevés
ahhoz, hogy ebből a 15. századra vonatkozóan bármiféle következtetést levonhassunk.
Annyi bizonyos, hogy 1410-ben nem került megnevezésre – hacsak nem Tata város
tartozékaként tekintettek rá, ami azonban igen kevéssé valószínű. Szőlős esetében is
nehézséggel állunk szemben, hiszen bár neve alapján egykor királyi szolgáltató népek
lakhatták, ám a birtokot csak Tata várának uradalmával összefüggésben említették a 15.
században. Ennek ellenére feltételezhetjük, hogy Tata „vonzáskörzetében” volt, mivel a
mezővároshoz tartozó erdőt, amelyet 1391-ben határoltak meg kelet és észak felől,
jórészt e település határán keresztül lehetett elérni. Stancs, vagy másnéven Usztancs az
Árpád-korban magánföldesúri birtok volt, amelyet a Csák nemzetség vásárolt meg.1686
A 14. században több alkalommal említették határjárások során, azonban birtokosára
nem maradt fenn adat.1687 Naszályra szintén kevés adat maradt ránk, az Árpád-korban
egyedül Billeg határosaként szerepelt,1688 míg a 15. században csupán a vár tartozékai
között bukkan fel. 1502-ben, amikor Korlátkövi Osvát malmot építtetett a területén,
akkor Újtata részének tartották.1689
Agostyán a 14. században a Tulok család területe volt,1690 majd annak
kihalásával kerülhetett királyi kézre a 15. század elején. 1440 után nem fordul elő Tata
birtokai között. Legalább két családnak volt benne része a 15. század második
felében.1691 Hasonló az útja Kovácsi birtoknak is, amely neve szintén szolgáltató
népekre utal, de a 14. században a Kovácsi család birtoka,1692 amely a 15. században is
meg tudta őrizni.1693 Ez esetben kérdéses, hogy Erzsébet milyen megfontolásból csatolta
Tatához a birtokot. Talán a Kovácsiak hűtlensége miatt, vagy nem voltak biztosak a
terület tulajdonjogát illetően? Kevéssé tűnik valószínű magyarázatnak, hogy a
köznemesi birtok mellett lett volna egy királyi birtok is Kovácsiban, mivel sem 1449-
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ben, amikor az összes pusztát is felsorolták, nem említették e birtok nevét, sem később.
Szentkirály birtok említésére csupán az 1449-es oklevélben került sor, így semmilyen
információval nem rendelkezünk róla, feltehetően később Tata határába olvadt. Tata
uradalmát 1459-ben sorolták fel utoljára, amikor1694 magyar és szláv Tata,
Szentivánhegye, Szőlős, Szomód és Grébics tartozott hozzá. Sajnos a 16. századból
érdemi információnk nem maradt fenn az uradalomról.
Régebb óta ismert azonban egy hamis oklevél, amelyet 1426-ra kelteztek.
Kérdéses, hogy számos hibája ellenére az ott felsorolt birtokoknak lehet-e esetleg mégis
forrásértéket tulajdonítani?
A hamisítvány alapján 1426-ban Tata várához tartoztak: a két Tata mezőváros,
továbbá: Gerebecs, Bánhida, Galya, Somolya, Sárás, Tarján, Bicske, Csapol és
Szentlászló Komárom(!), valamint Dinnyés-Méd és Pátka Fejér megyéből.1695 Jól
láthatóan a Rozgonyiak irányítása alatt levő birtokokat soroltak fel, részben Tata
részben Vitány későbbi uradalmában álló földeket. Dinnyésméd és Pátka 1430 után már
a Rozgonyi család kezén volt.1696 A Bicske környéki birtokokat Zsigmond – mint már
említettük –1419-ben szerezte meg, de nem tudjuk, hogy melyik uradalomba illesztette,
Vitánynál ugyanis csak 1440-től kezdve fordul elő. Amennyiben az oklevél a birtokok
tekintetében hordozna érdemi információt, akkor arra lehetne jó példa, hogy a tatai
uradalmat Zsigmond többször átalakította, továbbá azt a korábbi feltételezést is
alátámasztaná, hogy más várak tartozékaiból is csoportosított át területet Tata
fenntartására.
5.5. Az uradalmak bevételi lehetőségei
Az uradalom egyik legjelentősebb bevételi forrása a vámokból keletkezett, ami
azonban egyúttal sokszor kiadásokkal is járt. Az úthálózat révén tudott ugyanis az
uradalom részt venni a kereskedelemben. A középkorban az utazásnak azonban
vízfolyások természetes akadályként jelentettek. Természetesen volt, ahol a vizenyős
területet kellett feltölteni, s ennek karbantartására gyűjtöttek pénzt.1697 A felépített hidak
fenntartása, gondozása és javítása is költséggel járt, amiért vámot kezdtek szedni. A
pénzforgalom növekedésével az effajta bevétel már komoly hasznot jelentett a
1459. október 18. DL 15409.
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birtokosának.1698 Az ily módon szedett vámok egy részét a hidak karbantartására
fordították.1699 A bevétel többi része viszont a tulajdonosokhoz került.1700 Az arra
utazókat egy póznára tűzött kerék figyelmeztette arra, hogy vámot kell fizetnie majd az
átkelésért.1701
Vitány és Gesztes területén több fő útvonal is áthaladt. A 15. században az
egyik legforgalmasabb út, a Buda és Bécs közötti útvonal volt. Az egyik alternatívája,
mely még a 13. század folyamán alakult ki, Bicskén és Bánhidán is áthaladt, de Győr
felé érintette még Bana és Bőny vámjait is.1702 Az utazó azonban Bánhidánál másik
útirány mellett is dönthetett. Ha így tett, akkor Bánhida után Tata felé vehette útját, s
Komáromon át juthatott el Pozsony irányába.1703 Budáról és Esztergomból a Pápa felé
igyekvők Galla körül délnek kanyarodtak, és Környe vámjánál tudtak átkelni a
középkori Rákos patakon, a mai Által-éren.1704 Budáról és Esztergomból egyaránt
lehetett Székesfehérvár elkerülésével is Veszprémbe menni. Ilyenkor Bicskénél
fordultak délre, s Csákvár érintésével haladtak Palotán keresztül úticéljuk felé.1705
Kisebb utak a jelentéktelenebb településeket kötötték össze egymással. Az Által-ér
mentén lehetett Mór felé közlekedni, mégpedig Környén és Pusztavámon keresztül,
Árki érintésével.1706 1415-ből értesülünk arról, hogy erdélyi kereskedők Székesfehérvár,
Mór és Pázmánd érintésével utaztak.1707 Az is lehetséges volt, hogy az uradalom
vámjait elkerülve jussanak el Székesfehérvárról Pozsony irányába, ezt úgy tehették
meg, hogy Székesfehérvárról Móron át Etéig utaztak, és onnan északra fordulva
haladtak a vasi révig, ahol át tudtak kelni a Dunán.1708 Kevésbé jelentős utak is vezettek
az uradalmak területén: Galla és Tarján között éppúgy vezetett út, mint Tolna és Galla
között.1709 Bajótról Őrsápon át vezetett egy út Bajna felé.1710 Nyilván számos olyan út is
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volt, melyekre nem maradt fenn forrás, de a települések kapcsolattartását segítették.
Meg kell említeni, hogy a korszak végére jelentős, Dél-Németországba irányuló
marhakereskedelem is a Bicske–Bánhida vámokat érintve haladt, így azok bevételét
nyilván jelentősen megemelte.1711
A vámokról szóló adatok Bánhida 1288. és 1375., továbbá Bicske 1300. évi
említése kivételével mind a 15. századból származnak. 1415-ben csupán Pázmánd
vámjáról emlékeztek meg, de 1437-ben Zsigmond már felsorolta Bánhida, Bana,
Bicske, Böny, Környe, Szentvid és Pázmánd vámjait is.1712 Gesztes várának vámjaival
kapcsolatban keletkezett oklevél 1449-ben1713 és 1453-ban is. Amidőn Garai László
nádor 1455-ben felsorolta az észak-dunántúli vámokat, Szentvid kivételével az összes
1437-ben felsorolt vámot említette.1714 Ezt követően már csak az uradalmak
összeírásánál szerepelt a vámok említése. Az azonban jól megfigyelhető, hogy egyre
kevesebb vám tartozott a vértesi várakhoz, míg végül a 16. században már jóformán
csak Bicske – és feltehetően Környe – vámjai maradtak az uradalmak szervezetében.
Tata várának nem volt vámhelye a 15. század közepén, azonban az igazsághoz
hozzátartozik, hogy a Korlátköviek birtoklásának idején, amikor Tata és Komárom is
egy birtokos irányítása alatt állt, Almáson a vámosok jogosulatlanul szedtek vámot.1715
A térség földrajzából adódóan komoly bevétel származhatott az erdőből is,
amelyet többféleképpen hasznosíthattak. A középkorban négyféle erdőt különböztettek
meg. A legtöbbet a makkos erdő érte,1716 hiszen itt a földesúr jövedelme a makkoltatás
révén a disznótizedből is származott. A vértesi uradalom esetében csak Csókakőnél
tettek erről említést 1493-ban, de a Szár közeli „Disznókút” helynév enged arra
következtetni, hogy Vitány környékén is hasznosították az erdőt ilyen módon.1717
Hasonló értéket képviselt a bárdos erdő, mely vágásra és vadászatra egyaránt alkalmas
volt. A becsűjegyzékből kiviláglik, hogy több hold volt az ilyen típusú erdőből. A

1466-ban említették: MRT V, 260.
Ennek az útnak az emléke a Mészárosok útja és a Mészárosok hegye. A marhahajtás nem az
országúton történt, hanem egy másik, az országútnál szélesebb útvonalon. A középkori marha-út pontos
nyomvonalát nem ismerjük egyelőre, de az újkorban az országúttól délre figyelhető meg. (I. katonai
felmérés 1793) illetve FÉNYES 1848, 21§ különösen 61–62.
1712
1437 FEJÉR X/7, 873–876. (CDXXXVII. sz.)
1713
1449. október 31. DF 240040.
1714
QUELLEN WIEN II, 370. (3608a. sz.), 372. (3615. sz.)
1715
Talán a a komáromi vár uradalmának együttkezelése miatt. MAGYAR-ZSIDÓ OKLT V/1, 106.
1716
Az erdő értékeire: WERBŐCZY P I. tit. 133., 24§–30§ (a makkos és bárdos erdő 50, az eresztvény
erdő 10, míg a közönséges erdő vagy cserjés 3 márka értékű).
1717
1325-ben említett „Gyznokuth” HO II, 37–38. (33. sz.)
1710
1711
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harmadik az eresztvény erdő volt, amelyet Sárisáp határában is említettek.1718 Ez az
erdőtípus közönséges munkára alkalmatos fát adott,1719 de tűzifát és kosárfonáshoz való
ágakat is nyerhettek belőle. Végül a legkisebb értéket képviselő cserjés erdővel is
számolhatunk a Vértesben. A térségben nem volt olyan intenzív a szőlőművelés, ahogy
az a vitányi becsűjegyzékből kiderült, de maradt fent szórványos adat a szőlőkre, a
borászatra és a borral való kereskedésre is. A hatalmaskodások során, ha tehették, nem
állták meg, hogy a borukat ne vigyék el áldozataiktól.1720 Őrsápon és Sárisápon 1410ben szőlőt is említettek, mint a birtok tartozékát.1721
Az állattartás nagyságára és jelentőségére szintén csak következtetni tudunk.
Egyrészt az állattenyésztést befolyásolhatta a közelben húzódó Mészárosok útja,
másrészt a rengeteg erdő és puszta kedvezett egyes fajták tenyésztésének. A
hatalmaskodásokról szóló oklevelekben állatokról is szó esik, mégpedig főként
marhákról.1722 Tudunk a térségben lótenyésztésről is, bár birtokainkon csak Sárisápról
maradt fenn adat lóistállóra.1723
A táplálkozást változatosabbá, a böjtök megtartását könnyebbé tették a
halastavak. A vértesi uradalmak területén is van tudomásunk néhányról. Volt egy
halastó a kisebb Bánhidán,1724 Gerencsér birtoknál.1725 Gesztes birtokain csak Őrsápon
ismerünk halastavat, de még itt is több földrajzi lehetőség adódott tavak létesítésére.1726
Vitány uradalmában pedig, mint láttuk, Csapol birtokon állt egy mesterséges tó. A
térségben ma is a legnagyobb tó, a Tatai- vagy Öreg-tó is egy mesterségesen létrehozott
vízfelület. Megépítésének időpontjáról különböző vélemények alakultak ki. Egyesek
úgy vélték, hogy már a római korban létezett, az írott források alapján azonban a
középkori eredet a meggyőző.1727 Ez annál is érdekesebb, mert a középkorban általában
kolostorok mellett létesítettek mesterséges halastavakat, míg városokban nem volt

1471. július 15. DL 24975.
WERBŐCZY P. I. tit. 133. 27§, TAGÁNYI 1896, XII–XIV.
1720
Novák Pált szekerestül rabolták el: 1450. július 6. DL 14386. A sárási és tarjáni jobbágyok borát
vitték el: 1450. július 19. DL 88248. Igar birtokról elvitt bor: 1453. március 18. DL 14657.
1721
„Serysabe cum ... una vinea… Orsabe similiter cum… duabus vineis” WENZEL 1851, 240.
1722
1450. július 19. „universas pecudes et pecora” DL 88248., 1453. március 18. „decem pecora” DL
14657.
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„Serysabe cum equis equacialibus” WENZEL 1851, 240.
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1440. december 23. DL 13604.
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DL 13900. A tó egykori gátjai most is megfigyelhetőek.
1726
„Orsabe similiter cum curia nobili, duabus vineis et una piscina” WENZEL 1851, 240. A tó gátja
most is látható. MRT V, 259–263.
1727
Bár a római eredetet már korábban kizárták (ROHRBACHER 1888, 11.), a búvópatakként terjedő
elméletnek még a 20. században is több híve volt, ezért tértek ki a problémakörre újra és újra. Legutóbb:
KISNÉ-PETÉNYI 2004, 11.
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jellemző ezek létesítése.1728 Sajnos a keletkezés időpontjának meghatározásában a
megmaradt tereptárgyak nem segítenek, hiszen a gát jelenlegi formájában 18. századra
keltezhető. Az Öreg-tó befolyásának területén, annak kotrásakor ugyan néhány
kerámiatöredék előkerült – köztük Árpád-kori is –, azonban ezeket a tavat tápláló Általér is bemoshatta a mederbe. A helyszínen szemlét tartó Vadász Éva nem tartotta
kizártnak, hogy esetleg a tó felduzzasztásakor korábbi lakott helyeket árasztottak el,
azonban a kerámiatöredékek kis száma ezt nem feltétlenül támasztja alá. 1729 Tatán
nagyméretű halászhelyet nem említettek az Árpád-korban. Bár ezt még a korai
oklevelek nagyobb arányú pusztulásával is magyarázhatnánk, figyelembe véve azt a
tényt, hogy az 1388-ban Tata környékével igen részletesen foglalkozó – többször
említett oklevél sem tett említést a mesterséges tóról, kijelenthetjük, hogy az ekkor még
nem létezett.
Legutóbb Tasnádi Róbert foglalkozott a tatai Öreg-tóval – szerinte azt 1430ban alakították ki, de állítását nem indokolta.1730 Véleményünk szerint – és ezt az alább
felsorolt adatokkal próbáljuk alátámasztani –, a tó annyira szervesen kapcsolódik a
várhoz, hogy attól függetlenül nehéz lenne a létét megmagyarázni. Az Öreg-tó azonban
nemcsak a vár védműveként szolgált, hanem lehetőséget nyújtott különböző mulatságok
rendezésére is, így részben a királyi palota éke, látványossága lett. Már csak méreteiből
adódóan is – hiszen lakott, vagy művelt területeket is ellephetett az új vízfelület –
feltétlenül királyi akaratra lehetett szükség a létrehozásához. A várat 1409-ben
fejezhették be, így az Öreg-tó is ekkor születhetett. A mesterséges tó területileg
Újtatához tartozott, azonban az ott szolgálatot teljesítőket már a vár uradalma
alkalmazta. A tó első, máig ismert említésére 1435-ben került sor, amikor a már említett
Traversari pápai követ azt egy levelében megörökítette. Ebben leírta, hogy Zsigmond
„vadászat és halászat céljából kereste fel Tatát, ahol ő egy igen nagy kiterjedésű és
pompás tavat állíttatott”, míg egy másik levelében „a királyi halastóról” írt. 1731 Ezt
követően már megszaporodtak a tóra vonatkozó említések. Albert király egy 1439-es

A kevés példából talán a Buda környéki Felhévízi Malomtó esete mutat párhuzamot. KUBINYI 2009,
153.
1729
KDM RA 153-79.
1730
TASNÁDI 2009. Feltehetően arra gondolt, hogy első említése 1435-ből való, és öt évre becsülhette a
gátaknak, és így magának a mesterséges tónak az építését.
1731
„in villa Atata, quo se ille venationis et piscationis causa, nam ad utramque rem locus aptissimus est,
piscina in genti et permagnifica ab illo extructa, et sylvis caprearum feracibus prope adiacentibus
contulerat” és a másik levélben „quia enim est pi(s)catio Regia et sylva proxima, amoenique coles
cervorum infinitam 42 multitudinem ferentes, eo Imperator concesserat.” idézi WENZEL 1879, 41–42.
1728
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oklevelében bukkant fel az „Újtatában levő királyi tó”.1732 Nem sokkal később egy
újtatai malommal kapcsolatban került a „nagy tó” megemlítésre.1733 1495-ből arról
értesülünk, hogy tónál három halász szolgált a tatai vár számára 1734 Ekkor újították fel a
tóhoz tartozó „Talyga”-t is.1735 A vízterület kiterjedése és jelentősége miatt az elbeszélő
forrásokban is felbukkant. Bonfini úgy vélte, hogy „a mi időnkben az isteni Corvinus
Mátyás nevezetes királyi palotát épített állatkerttel, tóval”.1736 Leírásából főként annak
nagy kiterjedése tűnt ki: „itt ugyanis a völgykatlanok vizét egy egybefüggő, tömör gát
megállítja, az felgyűlik, és egy körülbelül hét négyzetmérföld területű tavat alkot.” 1737
Oláh Miklós leírásában szintén a tó méretét dicsérte: „(a vár) keleti falait egy nagy
kiterjedésű halastó mossa, mely kelet felé egy mérföldre nyúlik, sokfajta haláról
említésre méltó.”1738
A halgazdálkodásról további közvetett adatok állnak rendelkezésünkre a 16.
századból. Korlátkövi Osvát 1501-ben és a következő évben is a halakat, köztük
vélhetően vizát küldetett a Budán tartózkodó Zsigmond hercegnek.1739 A tóba telepített
vizákról, mint annak fő látványosságáról a cseh Jan Dubravius is megemlékezett.1740
A mesterséges tavak nem egyedül a halgazdaságot szolgálták, hanem malmok
létesítését is elősegítették. Tata területén számos malom működött, de ezek kapcsolata
az uradalommal nem egyértelmű. A többi vár birtokán is voltak malmok: Sárisápon még
a török korban is látták a négykerekű malom romjait.1741 Míg Egyházasbánhidán állt a
vám,1742 addig a kisebb Bánhidán, mely a Rákos-pataktól nyugatra terült el, halastó volt
és malom őrölt.1743

„ad piscinam nostram in civitate nostra Novathata vocata” DL 13431.
„in opido eorum Wytata vocato in calidis aquis ibidem decurrentis penes magnam piscinam habitam”
DL 13730.
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lóvontatta szekér, az itt szereplő 10 aranyforint ennél komolyabb szerkezetre enged következtetni.
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A birtok értékét más épületek, például nemesi curiák is növelték. Effajta curia
volt Száron, Bicskén, Gerencsérben, Őrsápon és Sárisápon is, míg Szentlászlón a 16.
században már egy castellumot is emeltek.1744
5.6. Egyes uradalmak adói az 1494-95. évi számadáskönyv alapján
Az uradalmak jövedelmére urbáriumok hiányában nem maradt fent semmilyen
forrás. Az egyetlen lehetőség az várbirtokok anyagi erejének bemutatására az 1494-95.
évi számadáskönyvben megőrzött tételek elemzése. Sajnos a vitányi uradalomra nem
maradt utalás a könyvben, így annak pénzügyi erejére nincsen összehasonlító alapunk.
Újlaki Lőrinc herceg lázadása miatt 1494-ben és 1495-ben nem szedték be az
adót birtokairól. A szakirodalom feltételezése alapján a déli (Szerém és Valkó)
megyéket leszámítva feltehetően minden birtokát feltüntették az összeírásban.1745 Így a
számadáskönyv adatai alapján viszonylag pontos képet nyerhetünk a vértesi uradalom
anyagi erejéről. Az alábbi táblázatban, összefoglalva mutatjuk be, hogyan alakult a
behajtatlanul maradt adók összege Újlaki birtokain. Itt feltehetően Gerencsér és Gesztes
uradalmai is szerepelnek.

A beszedetlenül maradt adó:
Esztergom megyében
Fejér megyében
Komárom megyében
Összesen:

1494-ben

1495-ben

32 Ft1746

0 Ft1747

257 Ft1748

53 Ft1749

34 Ft1750

0 Ft1751

323 Ft

53 Ft

Az Esztergomi-birtokok csak a Bajnai Both Andrásnál zálogban levő Őrsáp és
Sárisáp birtoka lehet, ezekről tehát 32 forintot nem hajtottak be. Ráadásul a következő
évben Both András Esztergom megyei birtokairól, (amelyeket Gesztestől szakítottak el)

KÁROLY 1898, 511–513. (LXV. sz.)
ENGEL 2003b, 16.
1746
ENGEL 1797, 33.
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ENGEL 1797, 132.
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ENGEL 1797, 25.
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ENGEL 1797, 136.
1750
ENGEL 1797, 22.
1751
ENGEL 1797, 130.
1744
1745
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hasonló összeget nem szedtek be.1752 Fejér megyében volt az uradalom súlypontja –
Csákvár miatt is – így innen származott a legnagyobb összeg. Fejér megyében azonban
nemcsak a két vár uradalma volt Újlakinál, hanem Noé birtokban is volt része.1753 Az
1495-ben birtokaiból be nem hajtott 53 forintra két magyarázat lehetséges. Az egyik
alapján mindkét várát 1495 tavaszán veszítette el (II. Ulászló Sominak Józsának adta
Gesztest, míg Gerencsért maga Újlaki juttatta Bakócznak), így csupán Noé birtokból
nem hajtották volna be az adót. Ez esetben, az egyéb források alapján jelentéktelennek
tűnő településről nagyobb jövedelem származhatott, mint a két Esztergom megyei
birtokról. A másik lehetőség szerint, mivel két különböző jogcímen kerültek el Újlakitól
a várak, ráadásul míg Somi Józsát már a tavasz folyamán beiktatták, addig Bakócz 1496
decemberéig várt a beiktatással, lehetséges, hogy az 53 forint Gerencsér be nem fizetett
adója. Ezzel szemben felhozható ugyan az összeg csekély mivolta, ám emlékeznünk
kell arra, hogy ekkor négy kevéssé jelentős birtok tartozott e várhoz (Gerencsér,
Besenyő, Árki és Váma), így az adó mértéke összevethető lenne a két jelentősebb
Esztergom megyei birtok, Őrsáp és Sárisáp adójával. Amennyiben jól következtetünk,
akkor Gesztes uradalmából 270 forint maradt behajtatlan, míg Gerencsér 53 Ft-ot
fizetett volna. Ezt az is alátámasztani látszik, hogy egy 1515 körül keletkezett
összeírásban arról esik szó, hogy Gesztes várából 200 forint jövedelem származott,1754
és ekkor, mint az előbb bemutattuk, már kevesebb birtok tartozott az uradalomhoz, mint
a 15. század végén.1755
Összehasonlításképpen a tatai és komáromi uradalmakból 1494-ben 600 forint
adót fizettek be.1756 Ez az összeg tartalmazza Komárom és Tata teljes uradalmát, a két
jelentős mezővárossal, forgalmas vámhelyekkel. Ennek fényében a Gesztesről (és
Gerencsérről) be nem hajtott adó nagysága alapján a gesztesi uradalmat jelentősnek
tarthatjuk, hiszen a 273 illetve 323 forint megközelíti a tatai és komáromi uradalmak
egyenkénti adóját.

1752

ENGEL 1797, 152.
CSÁNKI III, 393. Noé Székesfehérvártól délkeleti irányban feküdt.
1754
1515. körül „Item de taxa extraordinaria de pertinentiis castri Ghezthes percepti sunt floreni IIC.”
SZERBIA, 342. (CDLII. sz.)
1755
Itt azonban azt kell átgondolni, hogy a Török Imre kezelte 1513-ban megszerzett magánbirtokai
(Császár és Gönyű között elterülő települések) adóiról nem tett említést e jegyzék, így lehet, hogy az itt
behajtott adókat is tartalmazza a 200 Ft.
1756
ENGEL 1797, 18.
1753
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5.7. Összegzés
Az uradalmak kialakulása több ponton alátámasztja a birtoklástörténetnél
tapasztalt jellegzetességeket. A Csák-birtokok több váruradalom alapjait képezték, de a
térségben

a

14.

században,

illetve

a

15.

század

elején

folytak

jelentős

birtokátszervezések. Ekkor került sor Gesztes várának Győr megyei tartozékokkal
történő ellátására. Az egyes várak birtokállománya úgyszólván rögzült a 15. század
folyamán, azokból csak kisebb és többnyire távolabbi területek szakadtak le. Az
uradalmak területének csökkenése a 16. századra következett be. Két uradalom
kialakulását lehetett jobban nyomon követni: Gerencsérét, amely teljesen az eredetileg a
gesztesi vár szolgálatára rendelt településekből, továbbá Besenyő birtokból épült fel, és
Tatáét, amelynek megépítése a többi erősség birtokállományára is kihatott.
Itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a várak birtoklistái nem minden
alkalommal tükrözik az adott oklevél kelte szerinti állapotokat. Ez különösen akkor
fordul elő, amikor jogcímet biztosítanak valamilyen korábban kiadott oklevél
segítségével. Esetünkben Monyorósi Rozgonyi János a már korábban bemutatott 1511es

birtoklistája bizonyult

hasznavehetetlennek a 16. század eleji

állapotok

rekonstruálására, hiszen az abban foglalt tartozékok egy az egyben megfeleltek a Jánosfiak 1459. évi adományának, ahol a pusztákat is részletesen felsorolták.1757
Amikor egy-egy magánbirtokos újabb területeket szerzett az váruradalma
környezetében, azt majdnem minden esetben a várnagya alá rendelte, azonban e
területek nem váltak a vár tartozékaivá. Erre jó példa a Rozgonyiak esetében Bana
birtok, ahol vámhely is volt, a hatalmaskodások során a várnagyot mindig megnevezték,
sőt a 15. században egy banai vámszedő később Vitány várnagya lett. Török Imre
várnagyai számos alkalommal léptek fel kezdeményezően uruk 1513-ban szerzett
birtokai szomszédságában, köztük Győr megyében is.1758
A legtöbb esetben a vár tekinthető az uradalom központjának. Erről Tata
esetében nincs kétségünk, ahogyan nincs Gerencsér esetében sem, hiszen akár a vár,
akár a mellette levő település betölthette ezt a funkciót. Azonban Gesztes és Vitány
várai nem feltétlenül lehettek a mindennapi munkarendben központok. Erre inkább
1511. október 19. DL 89009. Nem sorolta fel az ekkor már ide tartozó Forna birtokot, de szerepel
benne mindkét Bánhida, amelyek már nem részei az uradalomnak, továbbá az 1459-ben kiadott
oklevelek részletességével mutatja be birtokokhoz tartozó pusztákat. 1459. szeptember 18. DL 15399. és
DL 15400. A 16. század eleji birtokállományhoz: 1508. február 25. DL 21818. Az 1511-es lista
hátterére lásd a Jagelló kori fejezetet.
1758
Részletesebben lásd a Török Imre várnagyai című fejezetet.
1757
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földrajzi elhelyezkedésük utal, hiszen a legközelebbi birtokok, falvak is 5–10 km
távolságban voltak tőlük Ennek ellenére nem tudunk arról, hogy a két várnál valaha
váralja település alakult volna ki. Vitány uradalmában a távoli Bicske és Bánhida
mutatott mezővárosias jelleget. Talán ez lehetett Szerdahelyi Imreffy Mihály egyik
indoka, amikor castellumot emelt a Bicske melletti Szentlászló birtokán. Gesztes
birtokai közül a vártól 10 km-re fekvő Csákvár tekinthető jelentősebb településnek.
Mégis a hatalmaskodások során Vitányba szállították a bort és a jószágokat is.1759
Ugyanakkor az is igaz, hogy ezekre a „zavaros” 15. század közepi időszakban került
sor. Sajnos nem maradt fent olyan forrás, amivel kétséget kizáróan igazolni lehetne,
hogy e várak tényleges birtokközpontként funkcionáltak.
Arra is csak következtethetünk, hogy milyen kézművesek éltek a birtokokon,
amelyre sokszor az egyetlen forrás a mezővárosi polgár vagy jobbágy vezetékneve,
ilyesmire azonban esetünkben nagyon kevés adat maradt fenn. A kérdést Tata esetében
már vizsgáltuk, ott egy a jelentős mezőváros esetében elvárható kézművesekkel:
kováccsal, mészárossal, szabóval, vargával, szűccsel is találkozunk, de kereskedő,
aranyműves, világító és kőfaragó mester is élt a városban. 1760 Egy másik forrás egy
1480 körüli kelettel fennmaradt jobbágylista, amelyben Bicskén és környékén fekvő
települések lakói szerepelnek, és amelyben szabó, takács, kovács, pintér, mészáros és
szekeres, valamint kenyeres vezetéknevű személyeket soroltak fel. 1761 Míg Tata
esetében a töredékes adatok alapján a lakók egy két mérföldes körzeten belülről
érkeztek,1762 addig a bicskei listán a Felföldy vezetéknév mellett számos olyan
településnév szerepelt, amelyek egy, a tatainál jóval nagyobb körzetben terülnek el,
esetenként még csak nem is Fejér megyében. (19–20. térkép) Arra, hogy mennyire
tekinthető stabilnak egy település lakóinak élete a Vértes környékén, jól mutatja 1491ből egy másik hatalmaskodás jobbágynévsora, ahol szintén Bicskének illetve
környékének egyes lakói lettek megnevezve: a személyek többsége szerepel a korábbi
listán is.1763
A földesurak több kiváltságot jártak ki településeiknek, amelyekkel
jövedelmeiket is növelhették, azonban erre csak Tata esetében a Rozgonyiak

1450. július 6. DL 14386.
SCHMIDTMAYER 2011, 200–202.
1761
1480 körül DL 104674. Az időpont meghatározásában segített a lista végén is feltüntetett básztélyi
hatalmaskodási ügy: 1478. szept. 14. DL 18094.
1762
SCHMIDTMAYER 2012, 198–199.
1763
1491-re vonatkozó hatalmaskodás résztvevői között: 1498. június 29. DL 106687.
1759
1760
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földesurasága idejéről maradt fenn forrásunk. Láthattuk, hogy földesúrként búcsút jártak
ki a helyi Szentháromság-egyház javára,1764 és központjukat Tatán rendezték be,1765
ahol építkezéseket is folytattak.1766 Továbbá a tatai polgárok vámmentességét is
megerősítették Mátyás királlyal,1767 és ha kellett, érdekükben szót emeltek. Rozgonyi
János familiárisai között Tata mezőváros polgárait is megtaláljuk. Rozgonyi lehetőséget
biztosított számukra, hogy országos méltóságából fakadó feladataiban is szolgálatot
teljesíthessenek.1768 Ezek alapján kijelenthetjük: a Rozgonyiak minden eszközt
megragadtak a birtokukban levő mezőváros fejlesztésére és kiváltságolására – ez
természetesen a maguk hasznát is szolgálta, hiszen egy mezőváros alapvetően
gazdaságilag értékes a földesúr számára.
Rozgonyi János földesúri karakteréről talán legszemléletesebben egy, a tatai
vár kiállításán szereplő sírkő árulkodik, amelyet 1912-ben az egykori bencés monostor
feltételezett helyéhez közel találtak.1769 Felirata: „Itt nyugszik Márton mester, aki a
néhai, jó emlékezetű, nagyságos ispán úrnak, Rozgonyi János országbírónak egykor a
familiárisa volt; feleségével Margittal együtt, akiknek a lelke nyugodjék békében.” 1770
A sírkövön a címerpajzsban egy olló látható, amelynek vége csikófejben végződik. Az
olló több mesterséggel is összefüggésbe hozható, de több középkor végi analógia
alapján a szabó mesterségre utalhattak vele.1771 A sírkő külön érdekessége, hogy felirata
szerint Márton mester temetésére 1492-ben, tehát mintegy 20 évvel Rozgonyi János
halála után került sor, mégis egykori urának neve és titulusa foglalja el a sírkő
szövegmezejének nagyobb részét. A sírkövön Rozgonyi János mint országbíró van
megnevezve. E tisztséget csak 1470-től viselte a nem sokkal később bekövetkezett
haláláig.1772 Mindez arra utal, hogy Márton mester Rozgonyi egyik fontos familiárisa

1764

LUKCSICS II, 99–100.
L. a Rozgonyiak tatai tartózkodásait tartalmazó függeléket!
1766
Rozgonyi János Bécsből hozat egy tatai polgárral gerendákat és más szükséges dolgokat. DF 240173.
1767
DL 59532. A kiváltságot biztosító oklevél relátora Rozgonyi Rénold volt.
1768
Clement Goldsmid DL 44999.; vagy Emericus Sartor DF 240446; DF 240458.
1769
BALOGH-RÉVHELYI 1938, 24., XII t.
1770
„HIC IACET MA/GISTER M/ARTINUS QUI CONDAM EXTITIT FAMULUS FELICIS
MEMORIE /MAGNIFICI DOMINI COMITIS OLIM /IOHANNIS DE ROZGON IUDICIS CURIE
REGIE UNA CUM UXORE SUA /MARGARETHA /QUORUM ANIME PACE /FRUANTUR.
/1492” sírkövet epigráfiai szempontból feldolgozta VÁRADY 1999, 71.
1771
Ráckevén ugyanis a bíró Dinko szabó volt, akinek a remek reneszánsz sírkövét, melynek
címerpajzsában szintén olló látható, olasz mester készíthette el: MISKEI 2010, 423–424. Latin nyelvű
felirata: PRUDENS AC CIRCUMSPECTUS SARTOR ANNO I D 525., további – köztük kora újkori
példák: RAINER 1994, 475–477.
1772
Rozgonyi János tárnokmesterként utoljára 1469. december 31-én adott ki oklevelet: DF 270427.,
országbíróként legelőször egy 1470. szeptember 9-én kelt oklevél említi: DF 211940.
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lehetett, aki urához való ragaszkodását ekképpen örökítette meg. E feltevésünket tovább
erősíti a sírkő előkerülésének helye, mert a tatai bencés monostornak a 15. század
közepétől a Rozgonyiak voltak a kegyurai.1773 A tatai polgár és földesura viszonya
egyébként gyümölcsöző lehetett, hiszen Márton mester magas színvonalú síremléket
tudott magának és feleségének készíttetni.
A fejezetben áttekintettük az uradalmak kialakulását, hogy mely birtokok
alkották, és ezek hogyan változtak az évszázadok folyamán. Sokkal nehezebb
helyzetben voltunk az uradalmak gazdasági erejének értékelésekor, hiszen itt jobbára
csak a lehetőségek felsorolására kerülhetett sor: a bemutatott adatok töredékessége miatt
az uradalmakat nem lehetett egymással ténylegesen összevetni, hiszen egységes
szempontok

alapján

készített

összeírás

hiányában

nehezen

összehasonlítható

eredményeket kapunk.

Már 1446-ban ők nevezték ki az új apátot, Balázst: DF 207868.; Mátyástól életük tartalmára
megkapták a kegyúri jogot: DL 15506., kiadása: TELEKI X, 638–639.
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6. Összegzés
Az első fejezetben a térség történetét tekintettem át abból a szempontból, hogy
a földrajzi környezet milyen módon befolyásolta a várak kialakulását és jelentőségét. A
vértesi erdőispánság létének bizonyításával az eddigiekhez képest egy alapvetően más
modellben képzelhetjük el a váruradalmak születését, és ez több, eddig megoldatlan
kérdésre is választ kínál. Bár egyértelműen nem igazolható, a folyamatok vizsgálata
alapján elfogadható Gesztes és Vitány valamint uradalmaik szoros kapcsolata az
egykori erdőispánsággal, így hipotetikusan a várak királyi építése is felvethető, amit a
forrásokból hiányzó esetleges korai királyi udvarházak kiváltására emelhettek. A Vértes
területe a 13. század folyamán – hasonlóan más erdőispánságokhoz nagyobb részben
magánföldesúri kézbe jutott: a terület nagyobb, déli részét a Csákok vonták fokozatosan
befolyásuk

alá, hiszen a nemzetség monostora Vértesszentkereszt,

majd a

magánföldesúri várai: Oroszlánkő és később Csókakő is ezen a területen épült meg. A
hegység északi részére nem áll rendelkezésünkre elég forrás, de kikövetkeztethető, hogy
itt a 13. század elején más, idővel háttérbe szoruló nemzetségek is bírtak jelentős
földterületeket. A későbbi adatok tükrében sem igazolható ugyanakkor, hogy a Csák
nemzetség a teljes Vértest megszállta volna, így Vitány várát sem birtokolhatták, még
ha a 14. század eleji trónharcok első szakaszában a várra kiterjedő befolyásuk nem is
zárható ki.
A második fejezetben a birtoklástörténetet tekintettem át I. Károly igazgatási
reformjától kezdve. Ennek lényege a Vértes várainak és uradalmainak uralkodói kézben
történő összegyűjtése volt, amely az 1330-as években lezárult. Az országos
tendenciáknak megfelelően a kezdeti várnagyságok hamar, már a 14. század közepére
összekapcsolódtak egymással, és az 1360-as évektől további jelentős honorokkal, így a
győri, fejéri és bakonyi ispáni méltóságok többé-kevésbé állandónak tekinthető
tartozékaivá váltak. Az így kialakult szervezeti struktúra több évtizeden keresztül
működött. A szervezeti tömb viszont nem volt statikus, időnként további
honorterületekkel egészült ki, például Pozsony vagy Komárom ispánságával, várával. A
győri ispáni tisztség és a két vértesi vár: Gesztes és Vitány szervezeti összefüggése is
kimutatható. Zsigmond király, felismerve a szinte egybefüggő terület jelentőségét a
királyi hatalom szempontjából, e struktúrát fenntartotta, és irányítását legmegbízhatóbb
híveire bízta. A 15. század fordulóján a térség irányításában egy átmeneti, kísérletező
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időszak is megfigyelhető, ám gyorsan visszaállt a korábbi bevett gyakorlat, ugyanis
Zsigmond a testvére, Margit hercegnő kormányzása alá rendelte a területeket. A
legjelentősebb szervezeti változásra mégis e korszakban került sor azáltal, hogy a király
egy jelentős mellékrezidenciát emelt Tata mezővárosa mellett. Ez ugyanis alapjaiban
változtatta meg a várak addigi hierarchiáját, és jelentős átszervezéseket vont maga után
a térség birtokszervezetében is, amelyre Berencsi Sáfár István tatai ispánsága is utal.
Tatát az 1410-es években a többi vértesi honortól függetlenül irányíthatták, bár ezt
csupán arra alapozhatjuk, hogy a vértesi várak várnagyainak és a győri ispánnak a
működését bemutató adatok között Tatára vonatkozó nem szerepel. A vár az 1420-as
évektől az említett honoregyüttes központjává vált, ugyanaz az idősebb Rozgonyi István
irányította, mint a többi vértesi várat és többek között Győr megyét is. A lassan
évszázados működésre visszatekintő honorrendszer végét Albert király uralkodása hozta
meg. A vértesi várak ekkor kerültek magánföldesúri irányítás alá: Csókakő vára
magánbirtok lett, a többi várat: Tatát, Gesztest és Vitányt a hozzájuk tartozó birtokokkal
zálogjogon szerezte meg az említett idősebb Rozgonyi István, akinek így hatalmas
vagyon összpontosult a kezében.
A honorbirtokosokról – bizonyos szempontból Csór Tamásról – Gönyűi
Jánosról, Himfi Benedekről, Zámbó Miklósról és Lackfi Istvánról, majd Berencsi Sáfár
Istvánról és idősebb Rozgonyi Istvánról általában összefoglalhatóan elmondható, hogy a
mindenkori királlyal kiváló kapcsolatot ápoltak. Megyésispáni címük mellett országos
méltóságot is viseltek, illetve általában azt követően is az udvar befolyásos személyei
maradhattak. A honor(ok) a legtöbb birtokosnál nemcsak jövedelmet jelentett(ek),
hanem azt a hatalmat, erőforrást is, amelyek segítségével az udvarba tudtak kerülni.
Az 1440-es években magánföldesúri irányítás alá került vértesi várakért nagy
küzdelem indult részben a szomszédos birtokosok, részben a Rozgonyi családok
távolabbi rokonai között, amelyre lehetőséget egyfelől a zűrzavaros idők, másfelől a
belpolitikai instabilitás adott. Az évtized végére az egy kézben összpontosuló várakon
már különböző családtagok és birtokosok osztoztak. A János-fiak V. Lászlónál el tudták
érni, hogy Csókakő és Vitány várát zálog helyett örök adományként kapják meg. Sajnos
azt nem tudjuk, hogy Újlaki Miklós milyen jogcímen tartotta magánál Gesztes várát.
Mátyás király a János-fiakat ugyan megerősítette elődje adományaiban, azonban Tata
várát csak a fivérek élete tartamára adományozta. A királyi örökadománnyal úgy tűnt,
végérvényesen magánföldesúri kézre jutnak a várak. Rozgonyi Rénold halála után,
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1472-ben azonban Tata ismét az uralkodó birtoka lett, aki hamarosan a budai udvarbíró
irányítása alá rendelte azt, majd fia hatalmát növelni akarván Corvin Jánosnak
adományozta. Így Mátyás király halálakor mindegyik vár magánbirtokosnál volt. Ha
Corvin észak-dunántúli területeit nézzük – különösen II. Ulászló Vitányra és Csókakőre
tett adománylevelével a kezében – szinte az Anjou-kor végi hatalmas honoregyüttes
összpontosult János herceg birtokában. Ez valamennyire a térség korabeli fontosságát is
mutatja.
A Mátyás-korban a Vértesben birtokos főurak, Rozgonyi Rénold és János
szoros kapcsolatot ápoltak az uralkodóval, aki országos méltóságot is adott nekik, sőt
Rozgonyi Jánosnak lehetővé tette, hogy a neve elé a comes megjelölést is kitegye.1774
Gesztes ura, Újlaki Miklós legkésőbb az 1470-es években szintén kiegyensúlyozott
viszonyba került Mátyás királlyal, aki végül bosnyák királlyá tette. Mindegyik főúrnak
voltak jelentős váruradalmai a Vértesen kívül is, de a Rozgonyi fivérek esetében
(Újlakival ellentétben) a helyi erősségek birtoklása felemelkedésük alapját képezte.
Utódaik már a – részben Tata elvesztése miatt – leértékelődött birtoktömböt nem tudták
javukra fordítani.
A vértesi várak a Jagelló-korban – feltehetően Gerencsér kivételével –
lemondás, kihalás, illetve hűtlenség címén ismét királyra háramlottak. Az uralkodó
tetszése szerint zálogosíthatta el az erősségeket, vagy nevezhetett ki élükre királyi
várnagyot. Míg tatai várnagyot hosszabb időre nevezett ki az uralkodó, sőt a
Korlátköviek esetében még a tisztség öröklését is lehetővé tette, addig a többi várnál
gyakran cserélődtek a zálogbirtokosok, különösen a 16. század első évtizedében. Ennek
ellenére igazán kevés forrás utal arra, hogy ezeket az erősségeket az udvarban mint a
királyi jövedelmek lehetséges forrásait számon tartották volna. Az 1513 nyara és 1514
novembere között keletkezett lajstromban, ahol tételesen felsorolták a királyi javakat,
csupán Gesztest említették, amely ekkor Somi Gáspárnál volt zálogban. Sem Vitány,
sem Csókakő, sem Tata nem szerepelt e feljegyzésben. Bár általánosságban az 1514. évi
II. tc. kimondta, hogy a királyi jövedelmeket nem zálogosíthatja el a király, egyik várat
sem említették meg a következő III. törvénycikkben, ahol a királyi koronához tartozó
jószágok és jövedelmek szerepeltek. 1518-ban a bácsi országgyűlés az 1518. VII. tc
Erre konkrét adománylevél nem maradt fent, de számos oklevélben így nevezte meg magát,
ismereteim szerint 1470-től, a teljesség igénye nélkül: 1470. szeptember 30. „comes Iohannes de
Rozgon” DF 255812., később özvegye is kitette néhai férje neve mellé: 1474. augusztus 24.
„magnificam dominam Dorotheam de Lyndwa, relictam condam magnifici domini comitis Iohannis de
Rozgon” DL 17596.
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alapján ismét elrendelte a királyi javak visszaszolgáltatását; Tata és Komárom neve az
1518. évi XIV. törvénycikkben a királyi konyhára szánt jövedelmek között került
felsorolásra. Az egész rendelkezés hátterében inkább a tatai és komáromi várnagy,
Korlátkövi Péter támadásának lehetőségét tarthatjuk,1775 mintsem a királyi jövedelmek
összegyűjtését.
A Jagelló-korban már megfigyelhető, hogy a vértesi váraknál egyfajta elitcsere
ment végbe, és inkább újonnan felemelkedők próbáltak itt maguknak erősséget szerezni.
Az új birtokosok, illetve várnagyok – az Egervári és Kanizsai családokat kivéve, akik a
régi, több váruradalommal rendelkező főurak közé tartoztak – ezek az újonnan
felemelkedők családjuk első főúri generációjához tartoztak, mint Török Imre, Somi
Józsa, Szerdahelyi Imreffy Mihály vagy Korlátkövi Osvát, illetve ennek a határán
jártak, mint Butkai Péter vagy Paksi János. Az országban általában egy-két váruk volt a
vértesi uradalmon kívül, de még azok is többször változtak, hiszen birtoktömbjeik még
kialakulóban voltak. A királyi tanácsban viszont gyakran kimutathatók, többségük
kifejezetten a királyi udvarban kapott méltóságot: Szerdahelyi allovászmester,
Korlátkövi Péter udvarmester, Somi Gáspár a testőrség kapitánya, Butkai Péter tárnok
volt.

Somi

Józsa

és

Török

Imre

katonai

képességüknek

is

köszönhették

felemelkedésüket, belőlük temesi ispán, illetve nándorfehérvári bán lett.
6.1. Várak, várbirtokosok és megyésispánságok
A 14. század folyamán és a 15. század elején a honorrendszer jegyében a
térségben a győri ispán bázisa Gesztes és Vitány vára volt, míg Komárom vára
Komárom megyével, Csókakő pedig Fejér megyével került szorosabb kapcsolatba.
Ebben változás a 14. században is akkor következett be, amikor a várak némelyike
magánföldesúri irányítás alá került (például Komárom 1333–1372 és 1420–1465
között).
A 15. század közepétől a Vértes vidékén elfogytak azok a várbirtokok,
amelyeket az uralkodó a megyéket élén álló ispánok tevékenységének támogatására
rendelhetett volna, a magánbirtoklás révén viszont a vértesi várak és az ezekhez tartozó
jelentős nagyságú uradalmak birtokosaiként a magánföldesurak komoly befolyásra
tettek szert Fejér, Komárom, illetve Győr megyékben. Ennek jele, hogy a 15. század
közepén a megyésispáni tisztet e vértesi várak birtokosaira ruházták a legtöbb

1775

NEUMANN 2007, 68–69.
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alkalommal. Így lehetett a „zavaros időkben” győri ispán Rozgonyi ifjabb János, majd
Újlaki Miklós is. Végül 1452/53 fordulóján Salánki Ágostonnnak sikerült megszereznie
a győri „örökös” ispáni címet, amelyet püspökutódai az újkorig megszakítás nélkül
viseltek.1776 A 15. század közepén Komárom várát, és így a megye ispánságát a Szécsifivérek szerezték meg és tartották kezükön egészen 1465-ig. Ekkortól a király által
kinevezett várnagyok látták el az ispáni feladatokat.1777 A vértesi várak súlyát és
birtokosainak erejét jól mutatja, hogy az átmeneti időben Mátyás király közvetlenül
őket, idősebb Rozgonyi Jánost – Tata révén – és Újlaki Miklóst – Gesztes révén –
szólította fel egy híve védelmére.1778 Corvin János időszakáig nincs arról ismeretünk,
hogy a tatai és a komáromi várnagyi tisztséget egyesítették volna: Komárom megye
működésében a tatai vagy más vértesi vár várnagyának sem volt eredetileg szerepe. A
változás 1490 körül állt be, amikor – bizonyíthatóan csak Poki Antal működése idején –
Komárom és Tata várnagya egy személy lett: így Corvin lett a komáromi ispán.1779 Ettől
kezdve a komáromi ispánok egyúttal tatai – és komáromi – várnagyok is voltak. Fejér
megyében a történet kissé másként alakult: az 1440-es évektől – még azelőtt, hogy a
Vértesben meg tudta volna vetni a lábát – Újlaki Miklós lett az ispán. E tisztségét úgy
látszik, hogy haláláig meg tudta tartani, azonban Mátyás király hatalomra jutását
követően már nem egyedül viselte az ispánságot, hanem, feltehetően 1458-tól, de
legkésőbb 1464-től a Rozgonyiakkal osztozott.1780 Ez az állapot legkésőbb 1472-ig
tarthatott, mivel ekkortól mások az alispánok. 1484 körül Buzlai Mózes lett Fejér
megye ispánja, ám ő nem rendelkezett várakkal a megye területén, csupán néhány

HORVÁTH 2005, 24.
Az 1460-as évek végéig két alispánt neveztek meg: 1466. február 25. DL 45193., 1466. augusztus 19.
DF 238129., 1467. július 21. DL 45261., 1468. február 23. DL 45283., 1468. július 19. DL 16677., majd
egy személy lett az alispán aki komáromi várnagy is volt: 1469. február 7. DF 208350., 1470. október 2.
DF 208345., 1473. július 13. DL 48777., 1480. június 27. DL 45831., 1480. július 25. DL 45839., 1480.
augusztus 29. DL 45845. és DL 45846. Bár arra is van adat, hogy a várnagy és az alispán két külön
személy: 1473. február 18. „Albertus Koska de Pozthwpicz et Helsensthyn comes castri Comaromiensi”
DL 17428. Újszászi Mihály az 1480-as években (al)ispánként tevékenykedett: 1481. augusztus 7. DL
45894., 1483. december 30. DL 45975., 1486. március 7. DF 208347.Nos Michael de Vyzaz, 1486.
október 17. DF 208299. =208346b (eredeti). Mátyás halála után említették, hogy Komárom várnagya is
volt. 1491. május 21. DL 46162.
1778
1465. szeptember 7. DL 64408.
1779
CSÁNKI III, 534.
1780
Az alispánok – Rozgonyié Vasdinnyei János, Újlakié Szentgyörgyi Vince Tamás: 1461. október 30.
„Thomas Wynche de Zenthgywrgh” DL 15648., 1464. szeptember 24. „Iohannes de Babona et Thomas
Wyncze de Zenthgywrg vicecomites” DL 45131., 1465 napi dátum nélkül „Iohannes Was de Dynnye et
Thomas Wincze de Zenthgywrgh vicecom[ites]” DL 16160., 1465. május 6. „Iohannes Was de Dynye
ac Thomas Wincze de Zenthgewrgh” DF 200502., 1469. január 24. „Iohannes Was de Denye ac Thomas
Vincze de Zenthgergh” DF 281334., 1469. május 8. „nos Iohannes Was de Dynnye ac Thomas Winche
de Zenthgywrg” DF 200519.
1776
1777

258

birtokkal,1781 így további kérdés lehet, hogy milyen erőforrások álltak rendelkezésére
megyei feladatai ellátásához.
A vértesi várak birtokosai közül a fejéri ispáni címet adataink szerint Somi
Gáspár (rövid ideig Gesztes uraként, de 1515-től mint Fejér megyében várral nem,
csupán néhány birtokkal rendelkező birtokosként), valamint Szerdahelyi Imreffy Mihály
kapta meg. Elképzelhető, hogy Somi Józsa is volt fejéri ispán, de az alispánok személye
miatt arra következtethetünk, hogy Szerdahelyivel megosztva viselte az ispáni címet.
Bár az 1458–1526 közötti késő középkori időszakból sok esetben nem maradt
adatunk az ispánok személyére, a megyei oklevelekben szereplő alispán(ok) révén
kilétük legtöbbször azonosítható volt.1782 Ez azt is jelenti, hogy a várak nyújtotta
territoriális hatalmat több alkalommal sikerült a megyére is kiterjeszteni.
6.2. Hierarchia
A várak hierarchiájára alig van közvetlen adatunk. Rangsorukra – amely
azonban nem általános érvényű az egész korra nézve, pusztán egy-egy pillanatfelvétel –
sokszor csak a felsorolásokból, illetve azok hiányából lehet következtetni. A 14.
században Csókakő vára jelentősebb volt Gesztesnél. Csór Tamás, még ha fel is tüntette
gesztesi várnagyságát, azt mindig csókakői tisztsége után tette. Gyakran előfordult,
hogy egyedül Csókakő várnagyként nevezte meg magát, míg önállóan gesztesi
várnagyként sosem adott ki oklevelet. 1379-ben, amikor négy várat soroltak fel,
Csókakő, Gesztes, Vitány és Csesznek volt a sorrend. Lényegét tekintve ezen a 15.
század elején sem változtattak, amikor is – egy kivétellel – Gesztes után szerepelt
Vitány. Tata alapítását követően a helyzet átalakult, hiszen az új erősség vált a
legjelentősebbé. 1440-ben Tata, Vitány, Gesztes volt a várak sorrendje, de nem sokkal
később Vitány ismét Csókakő várát követően kapott helyet a felsorolásban. Rezidenciát
a középkor túlnyomó részében csak Tata és Csókakő várában alakítottak ki, azonban a
16. századi építkezések Vitányt is alkalmassá tették erre effajta funkció betöltésére, még
ha a birtokán egy kényelmesebb castellumot is emelt birtokosa.

1484. szeptember 18. „dilectus filius nobilis vir Moyses Buslay comes comitatus Albensis dicte
diocesis” THEINER II, 495. (DCLXXX. sz.) és 1484. szeptember 28. „dilectus filius nobilis vir Moyses
Buslay comes comitatus Albennsis Vesprimiensis diocesis” THEINER II, 497. (DCLXXXIII. sz.). –
Kubinyi András felveti, hogy Buzlai esetleg II. Ulászló alatt is ispán lehet, de csak Tolna megyére hoz
adatot. KUBINYI 1993a, 278.
1782
Horváth Richárd Abaúj megyei archontológiai kutatásai során felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem
minden esetben problémamentes, ott az alispánok más nagybirtokos familiájához tartoztak, nem az
abaúji ispánokéhoz. HORVÁTH 2003, 939.
1781
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Gerencsér nem szerepelt ilyen jellegű felsorolásban, de birtokai nagyságából
ítélve a legkevésbé jelentős uradalom központja lehetett. Érdekes kérdés, hogy
Komárom és Tata jelentőségéről mint gondoltak a kortársak. Ha Butkai vagy a
Korlátköviek címzéseit figyeljük, Tata – lehet, hogy pusztán stiláris okokból – általában
megelőzi az ősibb Komáromot. Ennek ellenére a várnagyok inkább Komárom várában
mutathatóak ki.
Bár a Rozgonyiak hosszan birtokolták a vértesi várakat, arra vonatkozóan nem
maradt fenn adat, hogy e várak milyen jelentőséget képviseltek a birtokos szemében. Az
északkelet-magyarországi várak fontosabbak voltak a családnak, mint a vértesiek, ami
Kázméri pályáján is látszódott. A vértesi várak között a várnagyi életutak alapján is úgy
tűnik, hogy Csókakő vára valamivel jelentősebb volt Vitánynál.
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Ábrák jegyzéke
Összefoglaló táblázatok, genealógiai táblák, diagramok
1. tábla. A honorbirtokosok a 14. századtól a 15. század elejéig
2. tábla. A Rozgonyi család tagjai az 1440-es években
3. tábla. Az 1492. évi ítéletben említett Rozgonyiak
4. tábla. Rozgonyi Klára és Kanizsai György rokonsága
5. diagram. Királyi tartózkodások a Vértesben, havi bontásban
6. diagram. Királyi tartózkodások a Vértesben, havi bontásban, Mátyás király
becsült adataival
7. diagram. Királyi tartózkodások aránya a Vértesben
8. diagram. Királyi tartózkodások aránya a Vértesben Mátyás király becsült
adataival
9. diagram. Mátyás király tartózkodásai a Vértes vidékén
10. diagram. Királyi jelenlét havi bontásban, az eltöltött napok alapján
11. diagram. Királyi jelenlét havi bontásban, a Vértes felkeresésének évi
gyakorisága alapján (hány éven keresztül tartózkodott ott az adott
hónapban)
12. diagram. Vitány birtokainak pusztásodási mértéke
13. diagram. Vitány uradalmának pusztásodási aránya
14. diagram. Vitány uradalmának művelési ág szerinti megoszlása
15. diagram. A Vitány várához tartozó birtokok aránya területi nagyságuk
alapján
16. diagram. Az egyes birtokok külsőségeinek megoszlása művelési ágak
alapján
17. táblázat. A négy vár várnagyainak hivatali ideje
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Térképek jegyzéke
1. térkép. Zsigmond király birtokszerzeményei a Vértes vidékén 1409-ben és
1419-ben
2. térkép. A Hohenzollern Frigyesnek adományozott birtokok
3. térkép. A vértesi várak uradalmai 1440-ben
4. térkép. Az ismert birtokosok és az általuk ellenőrzött területek 1444-ben
5. térkép. A Vértes vidékén 1446 nyarán kialakult birtokállapot
6. térkép. A de iure és de facto állapot az 1449-es esztendőben
7. térkép. Gesztes uradalmának változásai 1440 és 1460 között
8. térkép. Gesztes uradalma a 16. század elején és Török Imre magánbirtokai
9. térkép. Gerencsér uradalmának kialakulása
10. térkép. Vitány uradalmának változásai 1440 és 1508 között
11. térkép. Rozgonyiak várnagyainak származási helyei megyék szerint
12. térkép. Az Újlaki család várnagyainak származási helyei megyék szerint
13. térkép. Mátyás király és Corvin János herceg várnagyainak származási
helyei megyék szerint
14. térkép. A Somi és Török család várnagyainak származási helyei megyék
szerint
15. térkép. Ifjabb Rozgonyi János ismert tartózkodási helyei
16. térkép. Rozgonyi Rénold ismert tartózkodási helyei
17. térkép. Idősebb Rozgonyi János ismert tartózkodási helyei
18. térkép. A vértesi várak birtokosainak rezidenciái 1420 és 1526 között
19. térkép. Bicskei lakosok származási helyei
20. térkép. Tatai lakosok származásai helyei (SCHMIDTMAYER 2011
alapján)
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