
V. MOLNÁR LÁSZLÓ 

ADALÉKOK A KANIZSAI-CSALÁD 
ÉS NÉVADÓ VÁRUK MOHÁCS ELŐTTI TÖRTÉNETÉHEZ 

Kanizsa nevéről és a vár keletkezéséről1 

Kanizsa, vagy Canissa — ahogyan a középkori források írják —• várának neve a 
korábbi, ma már elavult feltételezések szerint a latin canis ( = kutya) szóra vezethető 
vissza, mivel a környéket övező hatalmas nád- és láprengetegben sok kutyára emlé
keztető nádifarkas élt a rómaiak idején. Ezt a nézetet képviselték Balogh János2 és 
Barbarits Lajos3 monográfiáikban, melyek szerint a Canissa név annak a telepü
lésnek a jelölésére szolgált, amelyet a kelta cimberek alapítottak és ,,Corrhudum"-
nak (jelentése: „Ebhely") neveztek. Kniezsa István4, Kiss Lajos5, Markó Imre Lehel6, 
Bárczi Géza7 és Kálmán Béla8 nyelvészek véleménye alapján reálisabbnak tűnik az 
az etimológiai magyarázat, amely szerint a település elnevezése a nyugati szláv 
(szlovén) knéz (jelentése : fejedelem, herceg, úr) — s ebből Kenése, majd a nyelvtör
téneti fejlődés eredményeképpen : Kanizsa — szóval hozható összefüggésbe. 

Valószínűnek látszik, hogy a korai középkorban a Kanizsa név nemcsak egyfajta 
földrajzi objektumot, hanem inkább komplexumot, egy kisebb vidéket jelölt: mo
csarat, patakot, erdőt ós mesterséges erődítményt együtt, ahol a birtoklási jog a 
„knóz"-t illette. Éppen ez az azonosítási bizonytalanság mutatkozik meg a név 
későbbi okleveles adataiban is, amikor silva (erdő), fluvius (folyó), lacus (tó), castrum 
(vár), majd civitas (város) jelölésére használják.9 

1 A kanizsai vár régészeti feltárását mintegy három évtizeddel ezelőtt Méri István végezte el, de ásatásának ered
ményeiről kéziratunk leadásának időpontjáig közlemény nem jelent meg. I t t szeretnék köszönetet mondani Kova-
lovszM Júliának, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársának, aki, mint a Méri-hagyaték örököse, lehe
tővé tette számomra a vár régészeti feltárására vonatkozó tudományos dokumentáció áttanulmányozását a nagykani
zsai Thury György Múzeumhan. 

E helyen ismételten kötelességemnek tartom köszönetemet kifejezni mindazoknak — köztük az időközben elha
lálozott Unger Mátyásnak, Nagy Lászlónak, Rázsó Gyulának, valamint Horváth László és Vándor László régészek
nek —, akik hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel elősegítették a tanulmány megírását. 

2 Balogh János: Nagykanizsa és vidékének hadtörténelmi múltja. Nagykanizsa, 1897. 
3 Barbarits Lajos: Nagykanizsa (Magyar városok 4.) Budapest, 1929. 
4 Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. Budapest, 1955. 226—263. o. ; uô. : Helyesírásunk törté

nete a könyvnyomtatás koráig. Budapest, 1952. 41., 140. o. ; uő. : A magyar „zs" hang eredete. Magyar Nyelv, X X I X . 
évf 94. o. 

5 Kiss Lajos: A magyar nyelv történeti—etimológiai szótára. I I . Budapest, 1970. 442—443. o. 
6 Markó Imre Lehel: Zalai helynévfej tési problémák (Kanizsa, Tűrje, Egerszeg). Zalai Gyűjtemény 11. (Szerk.: 

Degré Alajos). Zalaegerszeg, 1974. 3—16. o. 
7 Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. 2. kiadás, Budapest, 1958. 156. o. 
8 Kálmán Béla: A nevek világa. Budapest, 1967. 170. o. 
9 Benkő Lóránd: Víz- és helységneveink viszonyához. Magyar Nyelv, XLIII . évf. 259—263. o. ; Markó Imre Lehel: 

i. m. 5—9. o.;Melich János: Szláv jövevényszavaink. 1/1. Budapest, 1903—1905. 115. o.; uő.: A honfoglaláskori Ma
gyarország. Budapest, 1925—1929. 130—134. o.; Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XI I I . század végéig. 
Budapest, 1882. 413. o. Idevonatkozó okleveles forrásanyag: 1255: silva Kenesa {Wenzel Gusztáv: Árpádkori Űj Ok
mánytár. I—XII. Budapest, 1860—1874. VII. 479.0.); 1260: ad lacum Ganyssa (Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy 
Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár I. Budapest, 1886.36. o.); 1321: castrum Ganisa (Nagy Imre—Tasnádv 
Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár. I . Budapest, 1879. 626. o.) 
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A nyelvészek véleménye alapján Kanizsa nevének eredetét felettébb nehéz egy
értelműen valamilyen földrajzi objektumhoz kötni és inkább csak logikai úton 
rekonstruálható kialakulásának folyamata. E szerint: a vidék stratégiailag minden
kor (a kelták, a rómaiak, az avarok ós a szlávok idején is) fontos terület volt, s a 
Dráva, valamint a Mura összefolyásának természetes határára támaszkodott a ki
alakuló egyházi közigazatás is, amikor a IX. században az aquileai és salzburgi 
érsekség közti vonalat a Drávánál húzta meg. Később — az észak-itáliai kalandozá
sok kudarca után — a magyarok is a Dráva folyót használták fel gyepűvonalnak, 
amelyen túl az ún. gyepűelve húzódott. A vidék stratégiai fontossága miatt tehát a 
fejedelem, vagy valamelyik jelentősebb méltóság viselője (knéz) különös igényt tar
tott rá, s ezt a tényt a hely elnevezésével is érzékeltetni akarta. Egyes feltételezések 
szerint a környéken — stratégiai jelentősége miatt — már a honfoglalást megelőző 
időszakban különböző védőműveket (esetleg mocsár várat) építettek.10 

Balogh János és Barbarits Lajos munkáiban arról olvashatunk, hogy a korai kö
zépkori kanizsai földvár a honfoglalás után előbb Előd vezér unokája, Csák, majd 
Zsolt fejedelem tulajdonát képezte.11 Ma már ezek az állítások aligha tűnhetnek 
helvtállóaknak — amit a régészeti ásatások is egyértelműen bizonyítanak —, mivel 
a vár felépítését a tatárjárást követő időszakra, megítélésem szerint az 1290-es 
évekre tehetjük. A Héder nembeli Kőszegi Henrik fia Miklós — a korszak egyik 
legnagyobb feudális oligarchája — ugyanis ez idő tájt kaphatott engedélyt az uralko
dótól a kanizsai castrum felépítésére. 

Az ekkor épített mintegy 36X38 m kiterjedésű, úgynevezett szabályos alaprajzú, 
belsőtornyos épülettömb — amely erős kőalapozással, mészkőlapokból készült — 
leghitelesebb ábrázolását az 1560-as évek végéről fennmaradt Giulio Turco-féle fel
mérés őrizte meg. A neves itáliai hadmérnök által készített rajz tanúsága szerint a 
vár magját kőből emelt, négyszögletes épület alkotta. A mai szeszgyár alatt elhe
lyezkedett egykori vár ablakait és kapuját faragott kövekkel keretezték. Az erősséget 
boronautak kötötték össze a tőle keletre, mintegy 5—600 méterre fekvő település
sel.12 A vár legfőbb előnye marékkor abban rejlett, hogy szinte áthatolhatatlan, ha
talmas mocsár vette körül, amely annyira széles volt, hogy még a tűzfegyverek el
terjedését követően sem tudták az erősség falait közelről, hatékonyan lőni. 

Károly Róbert (1308—1342) a hozzá hűtlenné vált Kőszegiek kanizsai erősségét 
1321-ben a Sopron megyei Osl családnak adományozta, amelynek egyik tagja, 
Lőrinc ekkor felvette a Kanizsai nevet.13 

A Kanizsaiak ősei: az Osl nemzetség 

Az Osl nemzetség eredetét illetően szakirodalmunkban rendkívül ellentmondásos 
adatokkal találkozunk. Nagy Géza14 a nemzetségnek délszláv, Pór Antal15 besenyő, 
Horvát István16 pedig egyértelműen magyar eredetet tulajdonít. Szopori Nagy 
Imre szerint e nemzetség egyike azoknak, amelyek őseink letelepedésekor már az 

10 A kora középkori Kanizsa stratégiai jelentőségéhez: Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs, 
1929. 29—33. o. 

11 Barbarits Lajos i. m. 5—6. o. 
12 Nagykanizsa. í r ta : Oseke Ferenc—Horváth László—Kerecsényi Edit—Tóth Kálmánné. Budapest, Panoráma. 

1984. 33—35. o. 
13 Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár (a továbbiakban: ZO). I. Buda

pest, 1886. 165. o. 
14 Nagy Géza: Árpád-kori személyneveink és az Osl nemzetség eredete. Turul, 1891. 49—57, 112—130. o. 
15 Pór Antal: Az Osl-nemzetség története a XII I . és XIV. században. Turul, 1890. 153—200. o. (A nemzetség 

nevei [Súr, Beled stb.] után valóban a besenyő eredet tűnik a legvalószínűbbnek — V. M. L.) 
16 Horvát István: Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről. Pest, 1820. 75—76. o. 
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országban éltek és birtokaikat a későbbiek során is megtarthatták.17 Nagy Iván18 

és Karácsonyi János19 a honfoglaló 108 nemzetség egyikének tartják az Oslokat, 
akik a honfoglalást követően az ország nyugati peremén, főként Sopron vármegyében 
telepedtek le és szereztek birtokokat.20 

Az Osl nemzetségre vonatkozóan csak a XIII. század elejétől vannak megbízható 
adataink. így II. Endre (1205—1235) király egyik oklevelében I. Osl ispánnak két 
fiát említi, Beledet (Belud, néha Belyd) és II . Oslt, akik uralkodójukat nem csak az 
országhatáron belül szolgálták híven, hanem hadjárataiban külföldre is követték. 
Ezért nekik jelentős birtokokat adományozott Csorna környékén, de később az 
országnagyok tanácsára ezeket visszavonta, s helyettük a soproni vár tartozékai 
közül kiszakított „Mugurch" és „Boborcha" (Maglócsa és Barbacs) nevű falvakat 
adta 1220-ban.21 Az Osl-család tagjai a királyi adományokon kívül természetesen 
vásároltak is birtokokat, köztük Beled és II . Osl a Sopron vármegyei Vicán (a Rábca 
folyó mellett) két ízben is vettek — összesen öt ekényi — földet, ahol Beled fiai ké
sőbb lakóházat és templomot építtettek.22 

I. Osl ispán említett két fia —• az oklevelek tanúbizonysága szerint — II. Endre 
és IV. Béla (1235—1270) kegyét élvezték, amit az is bizonyít, hogy többször mint 
,,homo regius"-t (királyi ember) említik őket,23 Beled pedig az uralkodó főpincemes-
tere volt.2* 1238. december 17-én IV. Béla király II. Osl mestert hűségéért megerősí
tette harminc ekényi birtokában.25 

II. Osl utolsónak maradt életben testvérei (Beled, Móric, Benedek, Súr) közül, bár 
a XIII . század közepét már aligha érhette meg. Felesége azonban — akit IV. Béla 
egyik oklevelében „nemes matróná"-nak nevez — kétséget kizáróan túlélte őt, mivel 
1250 körül még hosszantartóan pereskedett rokonaival.26 Unokái, II . Tamás és Imre, 
1264 végén osztoztak meg atyai örökségükön. Ennek értelmében Tamásé maradt 
Isobor falu egészen, míg a csornai, beledi, móroci és széplaki birtokok, Halászi-sziget 
(a Fertő-tó mellett), valamint a Somogy vármegyei Nágacs (Nágocs) Imrének jutott.27 

Ez utóbbi fiai közül egy 1308-as oklevél Gergelyt, Lőrincet, Lászlót, Mihályt és Dé
nest (vagy Dezsőt) említi, akik ekkor közeli rokonuknak, Herbordnak és fiának, 
Istvánnak átengedték Beled falu birtokát.28 

Imre fiai közül a legfényesebb karriert Lőrinc érte el, aki a Kanizsaiak közvetlen 
ősének tekinthető. Pályája kezdetén — többi testvérével együtt — a Kőszegiek 
szolgálatában állott és hosszú időn keresztül azok várnagyaként szerepelt. Kitűnik 
ez Károly Róbert okleveléből, aki Lőrinc első érdemeként a Kőszegiektől való el
szakadást említi. Ezért az uralkodó 1314-ben neki ítélte a Rába melletti Isobor bir
tokot, amelyet családjától a Héder nembeli (annak Wolfer ágából származó) Kőszegi 
Kakas Miklós jogtalanul bitorolt.29 

A nagyhatalmú Kőszegi-család nem tartozott a 108 honfoglaláskori nemzetség 
közé, mivel első tagjai — Héder és Wolfer — a XII. század közepén valószínűleg 
Karintiából jöttek Magyarországra. A letelepedésüket követő másfél évszázadban 

17 Szopori Nagy Imre, Turul, 1883. 7. o. 
18 Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VI. Pest, 1860. 64. o. 
19 Karácsonyi János : A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, 1901. 401—418. o. 
20 Az Osl nemzetség történetéhez: Sopron vármegye története. Oklevéltár (a továbbiakban: SO). (Szerk.: Nagy 

Imre) I—II. Sopron, 1889—1891; Csorna József: Magyar nemzetségi címerek. Pest, 1863. 133—139. o.; Nagy Géza: 
Az Osl,nemzetség eredete. Turul, 1892. 75—83. o. 

21 Árpád-kori Űj Okmánytár (a továbbiakban: ÁUO) VI. 157; O. Fejér:Codex diplomaticusHungáriáé ecclesias-
ticus et civitis (a továbbiakban: CD) I—IX. Budae, 1829—1844. I I I / l . 300. o., VII/1. 203. o. 

22 ÁUO VI.; 449.; Fejér CD. VII/1. 621. o. 
23 Fejér: CD. V/3. 500. o. 
24 ÁUO I. 309., IV. 275., VI. 524., VII. 54., XI . 175. o.; Fejér: CD. I I I / l . 465. o. 
25 Fejér: CD. VII/1. 621. o. 
26 SO I. 21. o.; ÁUO VII. 306., 542. o.; Kubinyi Ferenc: Árpád-kori Oklevelek. Pest 1867. I. 39. o. 
27 ZO I . 46. o. 
28 Nagy Imre—Tasnády Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár (a továbbiakban: AO) I. Budapest, 1879. 154. o. 
29 AO I. 335. o. 
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főként Vas vármegyében szereztek maguknak birtokokat, ahol Kristó Gyula szerint 
legalább tizenegy váruk volt, s ezek zöme a XIII . század során épült.30 Közéjük 
tartozott: Kőszeg, Szentvid, Szalónak, Borostyánkő, Kertes, Rohonc, Léka, Sárvár, 
Egervár, Vasvár és fő központjuk, Németújvár. Zala vármegyében a XIII . században 
a Kőszegiek legalább nyolc várral rendelkeztek, olyanokkal mint Sztrigó, Pölöske, 
Szigliget, Nempti (Lenti), Lind va, Reznek, Kanizsa és valószínűleg Buzád-sziget. 
A család óriási Zala vármegyei vagyonát jelzi, hogy a XIII—XIV. század fordulóján 

30 Kristó Gyula: A Kőszegiek kiskirálysága: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983. 243. o. 

— 416 — 



csak a kanizsai várhoz tizenhat helység tartozott: Kanizsa, Lasnok, Pamlin, Reese, 
Lean, Boksa, Csákány, Kerektó, Szákafölde, Molnári, Szentmihály, Vente, Libolca, 
Dobolnok, Iglic és Venéce falvak. Ugyancsak Zala vármegyében birtokolták még a Kő
szegiek Kehidát, Pozvát, Fancsikát, Pölöskeszeget és Egerszeget.31 A fentieken kívül 
a Kőszegiek hatalmas birtokokat mondhattak magukénak Somogy (Somogyvár, 
Mórochely, Déshida), Tolna (Nyék, Tamási, Döbrököz, Tolna, Dombóvár), Baranya 
(Pécs, Kernend, Szekcső, Héder, Olasz, Belvárd, Pétre, Gerőc, Szentlászló), valamint 

31 Uo. 244. o. 
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a Dráván túl (Szlavóniában) Várasd, Kőrös és Verőce vármegyékben is.32 Kristó 
Gyula szerint a XIII—XIV. század fordulóján a Kőszegiek várainak száma meg
haladta a félszázat, név szerint ismert birtokaiké pedig a száztizet, bár valójában fal
vaik száma ötszázra becsülhető.33 

A Kőszegi-család gazdasági és politikai hatalmának súlyát jelzi köznemesi fami
liárisaik száma, akik közül a somogyi Bő, a zalai Hahót (vagy Búzád) és Szalók, 
a vasi Geregye, a győri Péc, a veszprémi Ajka és a soproni Osl nemzetséget kell 
megemlítenünk. Ezen kívül a család familiárisainak számítottak a veszprémi Ször-
csökiek, a vasi Súriak, a somogyi Kutasiak, a soproni Nagymartoniak, a tolnai 
Sándor fia Moys és a zalai Máliak is.34 E familiárisok katonai, vagy gazdasági (bir
tokkezelő) szolgálattal tartoztak a Kőszegieknek, amiért azok cserében társadalmi 
jogállásuk biztonságát garantálták. 

A Kőszegiek a XII. század közepétől magas tisztségeket viseltek, ami hatalmas 
vagyon megteremtését tette lehetővé. Már Wolfer is magát II. Géza király kegyel
méből „comes"-nek nevezte, testvére, Héder pedig III. István nádora volt. Kristó 
Gyula hozzávetőleges számításai szerint a nádori méltóságot három családtag tíz 
alkalommal mintegy tizenöt évig, a szlavón báni tisztet négy családtag tíz alka
lommal tizenhat esztendeig, a tárnokmesterséget hárman hat alkalommal kb. hét 
évig gyakorolták. Ezekkel az országos méltóságokkal párhuzamosan a Kőszegiek 
több vármegye ispáni tisztét is viselték.35 Nem véletlen tehát, hogy a Kőszegiek tar
tományúri hatalma azon alapult, hogy hosszú időn át gyakorolni tudták a közjogi 
hatalmat mindazokban a vármegyékben, amelyekben birtokaik nagysága és váraik 
ereje folytán magánjogi fennhatóságuknak már önmagában is érvényesülnie kellett. 

A család igazi hatalmát megalapozó Kőszegi Henriket az 1240—1260-as években 
IV. Béla király bárói, tanácsosai között találjuk, s az ő oldalán vett részt fiaival, Já
nossal és Miklóssal együtt az István ifjabb király elleni isaszegi ütközetben.36 Szol
gálatai fejében az uralkodó engedélyezte számára, hogy birtokain új várakat építtet
hessen. Mint ismeretes, váraink elsősorban a tatárjárást követő időszakban épültek 
nagyobb ütemben, s ez főként IV. Béla politikájának volt köszönhető, ő rendelte el 
ugyanis 1248—1260 között több oklevélben, hogy az egész ország területén, az arra 
alkalmas helyeken várakat emeljenek, akaratlanul is elősegítve ezzel a tartomány-
uraságok kialakulását és a feudális oligarchák politikai súlyának túlburjánzását. 

A Kőszegiek a XIII. század utolsó harmadában mind gyakrabban léptek fel a 
gyengülő királyi hatalommal szemben, így V. István (1270—1272) uralkodása alatt 
a cseh uralkodó szolgálatába álltak és csak IV. (Kun) László (1272—1290) idején tér
tek vissza Magyarországra. De tartományúri helyzetükből és a feudális oligarchák 
alapállásából következően IV. Lászlóval is képtelenek voltak együttműködni, ezért 
öt alkalommal fel is lázadtak ellene. Előbb 1274-ben az uralkodó öccsét, András 
herceget, majd 1278-ban és 1287-ben a későbbi III . Andrást (1290—1301) játszották 
ki ellene.37 

A Kőszegiek számottevő katonai erejét jelzi, hogy 1274-ben magát az uralkodót, 
IV. Lászlót is fogságba ejtették, sőt két évvel korábban Árpád-házi Béla macsói és 
boszniai herceget is megölették.38 Ezt követően 1278-ban szolgálataikat Rudolf 

32 Uo. 244—246. o. 
33 Uo. 249. o. 
34 Uo. 257. o. 
35 Uo. 250. o. 
36 Fejér: CD IV/3. 346—347. o. 
37 A Kőszegiek XIII . századi történetéhez: Karácsonyi János: Kőszegiek s nem Németújváriak. Századok, 1903. 

371—375. o.; uő.: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I I . Budapest, 1901. 144—164. o.; Pór Antal: 
A Német-Ujvári grófok elnevezése. Századok, 1888. 252—255. o.; uő.: Lehet-e Volfer nemzetségét „Kőszegi"-nek 
neveznünk? Századok, 1903. 566—567. o.; uő. — Karácsonyi János: Kőszegiek vagy Küsziniek? Századok, 1903. 
475—477. o. ; Révész Ferenc: Németújvári Iván. Erdélyi Múzeum, 1891. 49—71., 133—148., 222—246. o. ; Stessel József : 
A Németújváriak és a Héderváriak leszármazásához (Családtörténeti jegyzetek) Századok, 1896. 429—437. o.; Wertner 
Mór: A Güssingiek. Századok, 1895. 42—64., 136—154. 

38 Kristó Gyula: i. m. 264. o. 
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német királynak, majd 1285-ben II. Károly nápolyi uralkodónak ajánlották fel.39 

Ezután rövid ideig III. Andrást is támogatták, de 1291-től nyíltan a nápolyi Anjouk 
(II. Károly és Martell Károly) híveinek vallották magukat. Még ugyanebben az év
ben foglyul ejtették III. Andrást, aki kiszabadulása után eredménytelenül ostromolta 
váraikat. Rendkívül furcsa ugyanakkor, hogy amikor a trónkövetelő Károly Róbert 
1300-ban Dalmáciában partra szállt, a Kőszegiek az utolsó Árpád-házi király hűsé
gére esküdtek fel. III . András halála (1301 január) után a Kőszegiek — más oli
garchákkal együtt — Csehországba mentek, hogy Vencelt ültessék a magyar trónra. 
Rövid idő múlva azonban, amikor Vencel lemondott magyar trónjáról és Wittelsbach 
Ottót tette meg örökösévé, ez utóbbi szolgálatába álltak, és őt szerették volna az 
ország királyává koronázni. 

A fentiekből is jól kitűnik, hogy a Kőszegiek — más oligarchákhoz hasonlóan — 
csak addig maradtak egy-egy uralkodó oldalán, amíg attól — csatlakozásuk fejé
ben — jelentős hasznot remélhettek. Károly Róbert uralkodása első évtizedének 
végétől azonban nekik is észre kellett venniük, hogy immár nem egy hatalom nélküli 
árnyékkirállyal állnak szemben, hanem olyan uralkodóval, aki a rendelkezésére 
álló minden eszközzel a központi hatalom megerősítésére, s ezzel egyidejűleg a tarto-
mányuraságok túlburjánzó hatalmának visszaszorítására törekszik.40 Az uralkodó 
politikájának sikerét elősegítette az is, hogy a Kőszegiek ,,nagy" generációja (Iván 
és Miklós) meghalt, a család ifjabb tagjainak pedig még fel kellett cseperedniük. 

Amikor Károly Róbert központosítási törekvéseit a Dunántúlon a Köcskiek, 
Nádasdiak, Nagymartoniak, Reznekiek, Koppányiak, Bogár István és mások támo
gatni kezdték, Osl Lőrinc is áttért az uralkodó hűségére. Természetesen a Kőszegiek 
dühe nyomban ellene fordult, és kegyetlenül pusztítani kezdték birtokait. Lőrinc 
azonban — királyi támogatással — bátran felvette a harcot és a Kőszegiek csapa
tait, amelyeket páncélos német vitézek is erősítettek, több diadalmas ütközetben 
szétverte. Különösen kitűnt Kanizsa — vagy ahogyan akkortájt nevezték: Kanizsa
szeg —- várának bevételekor, amelyet Kőszegi Kakas Miklóstól foglalt el. Jelentős 
érdeme volt ezen kívül Kapronca várának elfoglalásában is, amit Károly Róbert 
egyik adománylevele is bizonyít.41 Világosan kell látnunk, hogy ezeket a katonai 
sikereket Lőrinc egymaga aligha érhette volna el és csak rokonainak, valamint 
servienseinek tekintélyes csapatával arathatott diadalt. 

Ezekért a szolgálataiért Károly Róbert szinte elárasztotta adományaival Lőrin
cet, így neki adta a Sopron vármegyei Garablyánt (Salamonfa része), Gyalókát, Dics-
ket,42 Iglicet,43 Nimiget44 (Fertőszentmiklós), Pereszteget,45 Somogyban Kisasszon-
dot, valamint Zalában Kehidát46 és Récsét.47 Ezen kívül az uralkodó 1322-ben szi
gorúan utasította a bíróságokat, hogy Lőrincet — ekkor már zalai ispánt — semmi
féle korábbi kártétele miatt felelősségre vonni ne merészeljék.48 

Hogy miért részesítette Károly Róbert olyan jelentős királyi adományokban Osl 
Lőrincet, ezt az uralkodó a következőképpen indokolta: „Mivel figyelemmel voltunk 

39 Fejér: CD V/2. 456—457. o. 
40 A tartományúri hatalom jellegéhez és sajátosságaihoz : Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. 

Budapest, 1979. ; uő.: Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyhen. Történelmi Szemle, 1977. 53—72. o.; 
uő.: A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében. Soproni Szemle, 1966. 331—340. o. ; uő. : Csák Máté tartomány-
úri hatalma. Budapest, 1973. ; uő. : Kun László és Erdély. Valóság, 1978/11. 83—96. o. ; uő. : Az Aranybullák évszázada. 
Budapest, 1976; uő.: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983.; Pauler Gyula: A magyar nemzet története az 
Árpád-házi királyok alatt. I I . 2. kiadás, Budapest, 1899.; Szabó Károly: Kun László, 1272—1290. Budapest, 1886.; 
Szentpélery Imre: V. István ifjabbkirálysága. Századok, 1921. 77—87. o. 

41 AO I. 626. o.; ZO I. 164. o.; SO I. 84., 108. o. 
42 SO I. 84. o. 
43 ZO I. 161. o. 
44 SO L 99. o. 
45 SO I. 108. o. 
46 AO II . 165. o. 
47 ZO I. 160. o. 
48 ZO I. 309. o. 
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Lőrinc mester hűségére, valamint nagy és szívesen fogadott, érdemes szolgálataira, 
amelyeket ő nekünk és országunk számára különböző vállalkozásainkban más és 
más helyen uralmunk és tekintélyünk felmagasztalására, országunk egysége és nö
velése, valamint az országon belüli béke megteremtése érdekében elsősorban a hűt
lenek és ellenünk lázadók leverésében nagy fáradsággal, a saját és övéi élete kocká-
káztatásával és vérének hullásával dicséretre méltóan tett. Kőszegi Gergely fia And
rást és Kakasnak nevezett Miklóst ugyanis hatalmunk alá rendelte, azok számtalan 
várát elfoglalta és felségünknek átadta. E tettek közül némelyiket, mivel mindegyiket 
egyenként hosszú lenne elmesélni és unalmas, ezen oklevélben feljegyeztettük. Midőn 
fegyveres sereget küldtünk és annak kapitányává téve a jó emlékezetű Amadé fia 
Miklóst, az akkori soproni ispánt, majd egész Szlavónia bánját, hogy említett hoz
zánk hűtlen és ellenünk lázadó Kőszegi Gergely fia Andrást ostrom alá vegyék, ezek 
a híveink, noha hallották, hogy nem egy hatalmas német bán fegyveres sereggel az 
említett András megsegítésére Kőszegre sietett, mégis csak ellene vonultak az égi 
védelemben bízó virtussal, miután az ellenséggel kemény csatát vívtak, emlékezetes 
győzelmet arattak. Ebben a csatában Lőrinc mester buzgó hűséggel és irántunk való 
hódolattal férfiasan küzdött, az ellenség közül egy hatalmas bárót, Stadenker nevűt 
elfogott és őt a mi fogságunkba vetette, noha életveszélyesen megsebesült és övéi 
közül ott sokan elestek. Ráadásul nemrég és ismét, amidőn Kapronca várát (amelyet 
az irántunk hűtlen Kőszegi Henrik fia ellenünkre a kezében tartott) Miklóssal, egész 
Szlavónia bánjával, kedves hívünkkel megostromoltattuk, Lőrinc mestert a bán 
segítségére küldtük, aki szolgáival együtt az alatt a vár alatt tekintélyünk növelé
sére serényen harcolt, ott mind ő, mind övéi életveszélyes sérülést szenvedtek, sőt 
egyik szolgája, Burdeznek nevezett Pál meg is halt."49 

Károly Róbert legszámottevőbb adománya azonban a kanizsai vár és a hozzá 
tartozó uradalom volt, amelyet Lőrinc — mint már említettük — Kőszegi Kakas 
Miklóstól foglalt el.50 A későbbiekben ez a nagy kiterjedésű uradalom, amelyet to
vábbi vásárlások útján igyekeztek megnövelni, lett Osl Lőrinc leszármazottainak 
legfőbb központja. Ezt követően családi nevüket is Kanizsaira változtatták, bár 
egyes források még évtizedekig Osloknak, vagy Csornaiaknak nevezik őket. 

A királyi adományokon kívül Lőrinc más módon is igyekezett növelni birtokai 
nagyságát. így például Bés bán fia László, akit Lőrinc a Kőszegiek fogságából ki
szabadított, a Fertő partján levő, Sopron vármegyei Bóz nevű birtokát adta neki 
zálogba.51 A Koppányiak pedig, amiért őket a zavaros időkben az Oslok segítették, 
Lőrinc javára lemondtak Kehida tulajdonjogáról.52 Hasonlóképpen mondtak le 
Póka fiai Iglic nevű birtokukról, amiért Lőrinc korábban többször is segített raj
tuk.53 Ezen kívül saját nemzetségének tagjai is jelentős javadalmakban részesí
tették Lőrincet, aki e birtokok jövedelméből számottevő katonai erőt tartott fenn.54 

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Osl Lőrinc időnként tisz
tességtelen módszerekkel igyekezett vagyonát növelni, amit jól szemléltet a győri 
káptalan előtt 1324. március 28-án kiállított oklevél, amelyben rokonait birtokaik 
elidegenítésétől tiltotta, mert azok elővételi jogát saját magának tartotta fenn.55 

49 Sárvár monográfiája (Szerk.: Horváth Ferenc). Szombathely, 1978. 101—102. o. (A középkori fejezet Érszegi 
Géza munkája, 77—243. o.) 

50 AO I. 626. o.; Z0 I . 164. o. 
51 SO I. 86. o. 
52 ZO L 160. o. 
53 ZO I . 161. o. 
54 SO I. 102. o. 
55 SO I. 98. o. 
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A Kanizsaiak felemelkedése 

1321-től tehát Lőrinc és fiai kezébe került a kanizsai vár, amely fontos csomópont
ban feküdt, hiszen a mocsáron átvezető Muraszombat—Lendva—Hídvég—Keszt
hely út, valamint a Pécsről és Zágrábból Zalaegerszeg felé menő utak itt keresztezték 
egymást.56 

I Kanizsai Lőrinc tevékenységével a vár történetében is új szakasz kezdődött el, 
mivel az erősséget a keleti oldalon, a Kanizsa patak jobb partján egy elővárral 
egészítette ki. Ezáltal a patak vize immár a váron keresztül folyt át kb. négy öl 
(megközelítően nyolc méter) szélességben. A patak partjait Kanizsai Lőrinc kétsoros, 
a víz színe felett mintegy két méternyire kiálló, hegyes végű cölöpsorral verette ki, 
valamint a patak régi medrét feltöltette, s ezáltal a vár udvara jelentősen megna
gyobbodott. Az így kettéosztott várat oly módon kötötte össze, hogy a patak vár
beli részének közepén egy magas és erős fatornyot építtetett, amelyen át — mindkét 
oldalról egyszerre felvonható — híd tette lehetővé a közlekedést.57 A várparancs
nok az eredeti falak vonalában őr- és védőtornyokat emeltetett. Az alsóvárból a fel
sőbe való bejutást ellenőrző toronyba pedig őrséget állíttatott, hogy az átjárást 
szigorúan szemmel tartsák. Ez a torony olyan magas volt, hogy erkélyéről az egész 
vidéket könnyen beláthatták, s ha valami gyanúsat észleltek, azonnal kürt j éllel 
figyelmeztették a várbelieket. 

Kanizsai Lőrinc sokat tett azért, hogy a várőrség létszámát állandóan emelje, 
s ezáltal a védelem hatékonyságát növelje. Rendszeresen gondoskodott familiárisai
ról, akikben így mindenkor megbízható támogatókra talált. Sokat tett azért, hogy a 
környező falvak lerombolt templomait helyreállítsa és a várföldek népességét 
növelje. 

1330 szeptemberében Kanizsai Lőrinc — három fiával együtt — egy kisebb 
banderiális csapatot vezetett Károly Róbert oldalán a Szörény várát megszállva 
tartó Basaráb havasalföldi vajda ellen. E harcokban többször kitüntette magát, de 
Posadánál a november 9. és 12. közötti ütközetben — amikor a havasalföldiek a 
szinte járhatatlan hegyszorosokban tőrbe csalták a sereget és fentről hatalmas 
köveket, sziklákat gördítettek Károly Róbert katonáira — Kanizsai Lőrinc is el
esett három fiával (III. Benedek, Lökös, II . Miklós) együtt.58 Halála után a kanizsai 
várparancsnoki tisztség II. János nevű fiára szállt, mivel annak öccse, István, papi 
pályára lépett.59 

Kanizsai István 1343-ban, már Károly Róbert fia, I. (Nagy) Lajos (1342—1382) 
uralkodása idején lett a pécsi káptalan kanonokja, 1347-től pedig mint budai pré
post a király káplánjaként és diplomatájaként tevékenykedett.60 Az uralkodó teljes 
bizalmát élvezve gyakran utazott külföldi követségbe, így például Itáliába is, hogy 
I. Lajos öccse, a Nápolyban a felesége — Johanna királynő — beleegyezésével meg
gyilkolt Endre herceg ügyében eljárjon. Miután a tárgyalások nem vezettek ered
ményre, I. Lajos 1347 novemberében seregével Budáról a Nápolyi Királyság ellen 
vonult, hogy megbosszulja öccse meggyilkolását. Kanizsai II. János mintegy száz 
főnyi bandériumával csatlakozott a király hadához, amellyel — Stájerországon és 
Udinén keresztül — december 3-án értek Vicenzába, majd innen Veronát, Bolognát, 
Riminit érintve 1348 elején Nápoly alá. Rövid harcok után I. Lajos átmenetileg 

56 Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII—XIV. századi Magyarországon. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. TJj sorozat, 82.) Budapest, 1977.148. o. A vár pontos helyét illetően : Vártúrák kalauza. (Szerk. : Dely Károly). 
I I . Budapest, 1973. 313. o. 

57 A korabeli várépítészet sajátosságaihoz: Gerő László: Várépítészetünk. Budapest, 1975.; uő.: Magyar várak. 
Budapest, 1968.; uő.: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955. 

58 SO I. 264. o. 
59 ZO I. 572. o.; SO I. 335. o. 
60 SO I. 173., 295. o. 
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— Johanna királynőt menekülésre kényszerítve — Nápolyt is elfoglalta, majd hely
tartót (a Herman nemzetségbeli Lackfi Istvánt) kinevezve hazaindult. Kanizsai 
Jánost, aki az egész hadjáratban bátorságával és vitézségével tűnt ki, az uralkodó 
ismételten megerősítette Kanizsa, Kőszeg és Fraknó várainak, illetve az ezekhez 
tartozó uradalmak, valamint Reese és Szentkereszt birtokjogában, továbbá neki ado
mányozta a Sopron vármegyei Szovátot.61 

1350-ben Nagy Lajos újból hadjáratot indított a VI. Kelemen pápa által támoga
tott nápolyi királynő ellen, amelyben a Kanizsai testvérek banderiális csapatukkal 
ismét részt vettek. Szolgálataikért a király Jánost — 1350. június 4-én kelt okleve
lében — főudvarnokká, Istvánt pedig zágrábbi püspökké nevezte ki.62 1356-ban a 
Velence ellen készülő hadjárat ügyében a két testvér VI. Ince pápánál, Avignonban 
járt követségben, s mivel eredményesen tértek haza (öt hónapos fegyverszünetet 
kötöttek a „tengerek királynőjének" nevezett Velencével), a király november 4-én 
a szlavóniai kormányzósággal jutalmazta őket.63 

Kanizsai János és István — az országbíróval együtt — 1358-ban a király megbí
zásából újból Itáliába, Velencébe utaztak, hogy ,,a köztársaság első polgárával", 
a dózséval szerződést írjanak alá, ami február 18-án Zárában meg is történt. E szer
ződés értelmében Trau, Spalato, Ragusa, Zára, Scardona és Sebenico városait, vala
mint Arbe, Brazza és más dalmáciai szigeteket a magyar kirátysághoz csatolták, 
továbbá a dózse ünnepélyesen lemondott a dalmáciai és horvátországi területekkel 
kapcsolatos jogairól. 

Az eredményes velencei tárgyalások befejezése után Kanizsai János I. Lajostól 
az 1340-ben épült Szarvkő várát kapta adományként.64 Ezenkívül az uralkodó lehe
tővé tette számára, hogy rendkívül szétszórt uradalmait a Kanizsa körüli kincstári 
birtokokra elcserélje, amelyek egyébként jóval többet értek az övénél.65 Miután ez 
megtörtént, hatalmas jövedelmeiből Kanizsai János a vár újabb megerősítéséhez 
fogott, figyelembe véve a lőfegyverek alkalmazási lehetőségeit. Ezért a falakon 
— amelyeket földtöltéssel erősíttetett meg — lőréseket alakíttatott ki, majd pedig 
élete végén (az 1380-as években) Lübeckből és Linzből lőport, puskákat hozatott. 

Várának megerősítésével egyidejűleg fogott Kanizsai János a már különben is 
jelentős kiterjedésű birtokainak gyarapításához. Ennek során gyakran tisztesség
telen eszközökkel élt, s nem riadt vissza a rablástól, a gyilkosságtól, vagy az erőszakos 
birtokfoglalástól sem. Amikor az uralkodó is értesült ezekről a túlkapásokról, kegy
vesztettnek nyilvánította Kanizsait, akinek hamarosan tárnokmesteri tisztségéről 
is le kellett mondania és csak püspök öccsének köszönhette, hogy a „Várasd és 
Zágráb ispánja" címet megtarthatta.66 A történtek után öt évvel, 1386-ban halt meg. 
Vagyonát két feleségétől — Pozsegai Miklós leányától, Margittól, illetve Lipótzi 
Demeter tárnokmester leányától, Klárától — született fiai, III. Miklós, III . János 
és II . István fiai örökölték,67 mivel II. Lőrinc és György nevű gyermekei még fia
talon elhaltak.68 

61 SO I. 212., 264. o. 
62 Nagy Géza: Árpádkori személyneveink és az Osl nemzetség eredete. Turul, 1891. 118. o. 
63 Uo. 118—120. o. 
64 SO I. 399. o. 
65 SO I. 395. o. 
66 SO I. 350. o.; Fejér: CD IX/3. 560. o. 
67 Fejér: CD VIII/7. 302. o. 
68 SO I. 407., 418. o. 
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A Kanizsaiak Zsigmond uralkodása alatt 

„Lajos király uralma véget érvén, fiúsarjat nem hagyott maga után, csak két 
lányt. Egyiküket, a születés rendjében az idősebbet, akit Máriának neveztek, bár 
még nem volt kiházasítható korú, házassági szerződésben a serdületlen gyermeket 
Zsigmondnak, Brandenburg őrgrófjának ígérte — Károly római császár és cseh 
király fiának, még atyja életében —, azzal a kikötéssel, hogy amikor a hajadon eléri 
a házasulandó kort, hozzámegy feleségül és hitvesét teszi meg királynak. Az ország 
összes nemeseinek tetszett ez a feltétel... Ennek a lánynak élt még az anyja, név 
szerint Erzsébet, egy éles eszű, tehetséges és nem kis ítélőerővel rendelkező asszony. 
O töltötte be asszonyi érettségével leánya feladatkörét az uralomban és kormány
zásban. Mellettük volt Garai Miklós, az ország legtekintélyesebb embere... Mihelyt 
a gyöngébb nemet, ezt a hiszékeny asszonyt kívánsága szerint irányíthatta, kicsikarta 
tőle az engedélyt, és ő gyakorolta kényére-kedvére a királyi hatalmat. A királynő, a 
gonosz sugallatoktól megrontva, titkos gyűlölettel viseltetett a főemberek ellen és 
az ország jogrendje megrendült. 

Amikor az ország főemberei észrevették ezt, kegyetlen viszály tört ki, hiszen az 
egyenlőség elve megbomlott, a félelem egymással szemben álló rosszindulatú pár
tokra osztotta a bárókat, és az egész nép megoszlott: teljes erővel marcangolják az 
országot, lázongó hadak lepik el a földeket, megvetik a hajadon uralmát, és keresik 
módját, hogyan foszthatnák meg a hajadon fejét a koronától."69 

A Thuróczy János ítélőmester által ,,A magyarok krónikájá"-ban ezekről az 
évekről festett kép nem túloz, hiszen a hatalom gyakorlása I. Lajos 1382-ben bekö
vetkezett halála után valóban megnehezült. Mária királynő és anyja kormányzása 
ellen fellázadtak a délvidék urai és nyíltan az Anjou-házból származó Durazzói 
(Kis) Károly nápolyi király — Lajos egykori szövetségese — mellé álltak, aki 1385-
ben el is foglalta az országot, s királlyá koronáztatta magát Luxemburgi Zsigmond 
ellenében. Ám 1386. február 7-én a királynők budai palotájában Garai Miklós 
sugallatára orvul meggyilkolták (Forgách Balázs pohárnokmester halálosan meg
sebesítette), s Mária királynő és az özvegy Erzsébet újból átvette a kormányzást. 
A Horvátországban és Dalmáciában fellángolt elégedetlenség lecsillapítására a királyi 
hölgyek az ország déli tartományaiba indultak, de a Valpó vármegyei Gara vára kö
zelében elfogták őket, s Erzsébetet hamarosan megfojtották.70 Mária királynő kísé
retében került fogságba Kanizsai II. István, akit tömlöcbe vetettek és csak hosszas 
alkudozások után, nagy váltságdíj lefizetése fejében bocsátottak szabadon. Ez azután 
következett be, hogy Luxemburgi Zsigmond hadai élén bevonult Magyarországra, 
kiszabadította csaknem egy éve raboskodó feleségét, majd 1387. március 31-én 
Székesfehérvárott királlyá koronáztatta magát.71 A Luxemburgi-ház címerének 
aranyozott hársfalevelekkel díszített sasmadara tehát győztesként került ki a hatalmi 
összecsapásból, ám hamarosan hatalmasabb ellenfele támadt a Kanizsai-címerben 
ábrázolt, fenyegetően kiterjesztett szárnyú és karmú fekete sas képében. Az újabb 
küzdelem erővonalai már a koronázás előtt kirajzolódtak : Zsigmondnak ahhoz, hogy 
a koronát elnyerje, el kellett fogadnia az országnagyok diktátumát. ígéretet tett, 
hogy az ország ősi szabadságát megtartja, a királyi tanácsba idegeneket nem vesz 
be és birtokokat nem adományoz nekik, az őt támogató főurakkal pedig ligára lép, 
s felhatalmazza őket, hogy erővel is kényszerítsék ígéretei teljesítésére. 

A koronázás után megkötött liga vezetője a páduai egyetemen tanult Kanizsai 
III . János lett, aki a Zsigmond-kori Magyarországon talán a legfényesebb karriert 

69 Thuróczy János: A magyarok krónikája. (Fordította: Horváth János) 2. kiadás. Budapest, 1980. 272—274. o. 
70 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984. 17—19. o. 
71 Uo. 22. o. 
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A Kanizsaiak áttol a,XW~XVLsx,.9ûmti uralt tnrtotook, 
Sopron vármegye: 1 Csorna, 2 Maglóca, 3 Barbacs, 4 Vica (a Rábca folyó mellett), 5 Agyagos, 6 Nyüved (Neweg) 

(ma: Fertőszentmiklós), 7 Széplak, 8 Beled, 9 Isobor (Sobor), 10 Móroc (a Fertő-tó mellett), 11 Halászi-sziget (a Fertő 
tó mellett), 12 Garablyán (Salamonfa része), 13 Gyalóka, 14 Pereszteg, 15 Bóz (a Fertő-tó partján), 16 Szovát, 17 Frak-
nó, 18 Kapuvár, 19 Pordány, 20 Horpács, 21 Rov, 22 Sárkány, 23 Csepreg, 24 Kövesd (Giessing), 25 Borostyánkő 
(Burnstein), 26 Szarvkő (Hornstein), 27 Höíflein, 28 Bodonhely, 29 Kismarton (Eisenstadt), 30 Zaszlop (Oszlop), 
31 Fertő, 32 Örs (Csorna mellett [?]), 33 Farad, 34 Szárföld, 35 Mihályfölde (Mihályfa), 36 Locsmánd, 37 Csáva, 
38 Vásárosfalu, 39 Enyed (Kapuvár közelében), 40 Jánóc (Johannsdorf); Zala vármegye: 41 Kanizsa, 42 Vadas (azono
síthatatlan), 43 Igrice, 44 Kehida, 45 Reese, 46 Bille (Kanizsa szomszédságában), 47 Szentkereszt (Perlak), 48 Gelse, 
49 Lak, 50 Sziget, 51 Becsehely, 52 Egerszeg, 53 Bakónak, 54 Újudvar, 55 Ság, 56 Űjnép, 57 Szepetnek, 58 Szent
györgy, 59 Szentmiklós, 60 Basfalva (Bazsi), 61 Csoronfölde (Csornoha), 62 Sármás, 63 Eszteregnye, 64 Ormándhida, 
65 Venéce (Vente), 66 Tóti, 67 ötvös, 68 Szentgyörgyvár, 69 Szécsi-sziget, 70 Szombathely; Vas vármegye: 71 Család 
(Vámoscsalád), 72 Kőszeg, 73 Sárvár, 74 Léka, 75 Vasmegyericse (azonosíthatatlan), 76 Geréce, 77 Perenye; Somogy 
vármegye: 78 Nágocs, 79 Kisasszond, 80 Korpád, 81 Pál (Szentpál), 82 Varászló, 83 Gárdos, 84 Mindszent, 85 Kislak, 
86 Szentbenedek, 87 Csákány; Veszprém vármegye: 88 Szék, 89 Tótréde, 90 Bánkfalva, 91 Pápa, 92 Szeglak, 93 Karács-
fa, 94 Leányfalu; Esztergom vármegye: 95 Dorog, 96 Nyergesújfalu, 97 Bajót, 98 Rab, 99 Csenke, 100 Pél, 101 Berény; 
Tolna vármegye: 102 Simon tornya, 103 Döbrente, 104 Tamási; Győr vármegye: 105 Baráti, 106 Bika (Ma: Rábaszent
miklós); Pozsony vármegye: 107 Zsigárd; Fejér vármegye: 108 Csókakő; Kőrös vármegye: 109 Raszina (a Dráván túl), 
110 Veliká, 111 Szenté (azonosíthatatlan); Heves vármegye: 112 Debrő; Nyitra vármegye: 113 Sempte, 114 Dicske; 
Bihar (Temes) vármegye: 115 Cseri (azonosíthatatlan), 116 Almaszeg, 117 Szaka; Ausztria: 118 Neuburg. 

Nem lokalizált helységei: 119 Azár (Veszprém vm.), 120 Bennek (Somogy vm.), 121 Pamlén, 122 Libolca, 123 Váró, 
124 Bikkalja, 125 Nagykomár (Zalakomár?!) 

érte el : 1368 végétől a zágrábi káptalan papja, 1376. május 28-tól egri, 1377. december 
21-től esztergomi prépost, 1384. augusztus 27-től egri püspök, 1387. augusztus 3-tól 
főkancellár, majd 1387. október 9-től esztergomi érsek.72 1394. április 24-én IX. 
Bonifác pápa Kanizsai Jánost a római Szentszék követévé (legátus natus) és Magyar
ország prímásává nevezte ki. 1392. november 19-től Esztergom vármegye örökös fő
ispánja, 1414. január 6-tól — Zsigmond távollétében — az uralkodó helytartója 
(vikáriusa).73 Mindezen tisztségek megszerzésével évekre állandósította mind a liga, 

72 Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. Turul, 1941. 24. o. 
73 Fejér: CD X/5. 634. o. 
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mind saját vezető szerepét, családja hatalmát.74 Bátyját, Kanizsai III . Miklóst 
— aki udvari vitézként kezdte szolgálatát75 és 1385-től Magyaróvár várnagyaként 
szerepelt70 — 1387-ben, húszévesen, Sopron, Vas és Zala vármegyék főispánjává77, 
majd 1388-ban tárnokmesterré78 léptette elő, s diplomáciai szerepet is adatott neki: 
1395-ben követségbe küldték VI. Károly francia királyhoz, Merész Fülöp burgundiai 
herceghez és több itáliai udvarhoz azzal a céllal, hogy rábeszélje őket a következő év 
törökellenes hadjáratában való részvételre. Öccsét, Kanizsai II. Istvánt — miután 
kiszabadult a délvidéki lázadók börtönéből — az érsek előbb a székely ispáni,79 majd 
1395. február 18-án a főajtónállómesteri,80 1395. szeptember 29-én a Somogy vár
megyei főispáni, a következő év első felétől ismét a főajtónállói, 1398. október 11-én 
a főudvarmesteri tisztséghez juttatta.81 

Zsigmond uralkodásának kezdetén a Kanizsai-testvérek mindhárman részt vettek 
a Magyarországgal közvetlen érintkezésbe jutott török elleni jelentősebb katonai 
vállalkozásokban, így az 1389-es rigómezei és az 1396-os nikápolyi ütközetben is,82 

Nikápolynál az európai lovagsereg súlyos vereséget szenvedett I. Bajezid szultán 
hadától, s többen, így például a burgundiai trónörökös és Ilsvai Leusták nádor is 
török fogságba estek. A Kanizsai-testvérek azonban szerencsésen megmenekültek 
és Zsigmond oldalán tértek haza. A vereség hírére a délvidéki főurak (Csáktornyai 
Lackfi István volt nádor; unokaöccse, Simontornyai Lackfi István; Szepesi János 
zágrábi püspök; Prodavizi Ördög István) a meggyilkolt Durazzói Károly fiához, a 
trónkövetelő László nápolyi királyhoz pártoltak át. Kanizsai János ezt az alkalmat 
használta fel, hogy 1397. február 27-én Kőrösön legyilkoltassa a tárgyalások ürügyén 
odahívott Lackfit (a liga másik vezetőjét) és társait.83 Erről Thuróczy János így ír 
krónikájában: „Zsigmond király, aki eddig kedves volt nemzetének szemében, népé
nek súlyos veresége (Nikápoly) után gyűlölet tárgyává lett. Ezért, mint valami szö
kevény... Horvátország partvidékére hajózott. Kíséretében voltak az ország legha
talmasabb emberei : János esztergomi érsek úr meg a testvére, Kanizsai István. Kö
vetek útján kipuhatolták az ország főembereinél, mi volna a király számára a leg
előnyösebb. Közben ... Lackfi István vajda meg a másik István, a simontornyai, 
régi bűnükben elbizakodva több bűntársukkal egyetemben — akiknek szívügyük 
volt, hogy Zsigmond király ne uralkodjak tovább — követeket küldtek a felséges 
ifjú Lászlóhoz, a nem sok évvel ezelőtt meggyilkolt Károly király fiához, aki ekkor 
Apuliában atyja szerepét töltötte be az ország kormányzásában, és megígérték neki, 
hogy Magyarország jogarát a lehető legsimábban átadják neki... Ez alatt az idő 
alatt a napok a maguk szokásos körforgásában teltek-múltak, és maga Zsigmond 
király másfél évig időzött a tengerparti vidéken: de néhány főúrnak, főként az 
esztergomi érseknek s Kanizsa urainak meg Maróti János bánnak a segítségével 
visszakerült a királyi székbe."84 

A Lackfiak meggyilkoltatását Kanizsai János kancellár tervelte ki, s alig egy hét 
elteltével jókora részt (a simontornyai uradalmat) szakított le az elkobzott Lackfi -
javakból.85 Az érsek vezetésével a Kanizsaiak rendkívüli mohósággal vetették magu
kat a vagyonszerzésre, és a Zsigmondnak tett szolgálataik fejében — 1401-ig — 
hatalmas adományokban részesültek. 

74 A Zsigmond-kori Kanizsaiak szerepéről legújabban: Mályusz Elemér: i. m. 22—38., 47—54. o. 
75 Pór Antal: i. m., Turul, 1890. 190. o. 
76 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. Sopron, 1/1. 1921. 209. o. 
77 SO I. 483. o. 
78 SO I. 489., 491. o. 
79 ReiszigEde: i. m. 24. o. 
80 SO I. 544. o. 
81 SO I. 531. o. 
82 Nagy Géza: i. m. 124—125. o. 
83 Mályusz Elemér: i. m. 37—38. o. 
84 Thuróczy János: i. m. 314—315. o. 
85 Mályusz Elemér: i. m. 37. o. 
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Királyi adományként kapták meg a kapuvári uradalmat,86 1387. augusztus 3-án 
a Győr vármegyei Barátit,87 1388. május 7-én a Zala vármegyei Gelse, Lak és Sziget 
nevű javakat,88 majd ugyanezen év június 20-án a hűtlen Endrédi Szász Mátyás 
összes birtokait,89 amelyekbe a beiktatás hamarosan meg is történt. 1388. november 
3-án az uralkodó nekik adta a lázadó Bakónaki András Zala vármegyei birtokát,90 

1390. április 17-én a Sopron vármegyei Rov várát,91 aztán a Kőrös vármegyei Szen
tét,92 valamint a Somogy vármegyei Korpádot.93 Ezenkívül a Zsigmond koronázása
kor tett szolgálataikért a király a Kanizsaiaknak juttatta az esztergomi egyházhoz 
tartozó Nyergesújfalu, Bajót, Rab, Csenke, Pél és Berény nevű helységeket, amelyek 
korábban a Nagymartoniakéi voltak.94 Rendkívül jelentős adománynak számított 
az is, amikor Zsigmond 1397. március 4-én a hűtlen Lackfi István és András simon
tornyai várát és annak tartozékait ugyancsak a Kanizsaiaknak adta,95 továbbá nekik 
juttatta a Sopron vármegyei Barbacs, Sárkány és Kisfalud nevű helységeket.96 

A királyi adományokon kívül a Kanizsaiak vagyonuk gyarapítását különböző 
birtokvásárlásokkal és zálogba vételekkel is igyekeztek előmozdítani. így például 
Kanizsai Miklós tárnokmester bérbe vette a győri püspök locsmándi tizedét,97 ami 
ez idő tájt bizonyára nem csekély összeg lehetett. De a család nem szenvedett pénz
hiányban, mivel több adat is azt bizonyítja, hogy gyakran nyújtottak kölcsönt 
Zsigmond királynak is, aki ezért cserében a lékai, csepregi, sárvári és szigeti uradal
makat adta nekik zálogba, 1390-ben pedig teljesen rájuk is irattá.98 Arról is tudo
másunk van, hogy Kanizsai István nem csak Lajos briegi hercegnek,99 hanem 1391-
ben a Nagymartoniaknak is 1400 bécsi dénárt kölcsönzött, amiért tőlük Kőhídpor-
dányt és Kövesdet kapta zálogba.100 Bazini és Szentgyörgyi Tamás grófnak pedig 
6800 aranyforintot adtak, hogy az kiválthassa magát Jodok morva őrgróf (Zsigmond 
király unokatestvére) fogságából. A fenti összegért később Szék és Szaka nevű birto
kokat kapták a Szentgyörgyi családtól.101 Ezenkívül a Kanizsaiak megszerezték még 
Borostyánkő várát Sopron, Azárt és Tótrédét Veszprém, Becsehelyt, valamint Eger
szeget Zala vármegyében.102 

A Kanizsai-testvérek Zsigmond uralkodásának első másfél évtizede alatt tehát 
óriási vagyont szereztek, amit az is bizonyít, hogy amíg I. Lajos halálakor, 1382-ben 
csak két váruk volt : a Zala vármegyei Kanizsa és a Sopron megyei Szarvkő, addig 
egy évtized múlva tizet, 1397-ben és 1407-ben kilencet, 1417-ben, 1427-ben és 1438-
ban pedig nyolcat mondhattak a magukénak.103 Ezek közül Kanizsa, Szarvkő, Kis
marton, Borostyánkő, Kapu, Rov, Zaszlop (Oszlop), Léka, Simontornya és Sárvár 
voltak hosszabb-rövidebb ideig a család kezén.104 A fenti várakon kívül a Kanizsai
család birtokai a XIV—XV. század fordulóján 8 mezővárosra és 187 falura terjedtek 
ki. Ha — Fügedi Erik számításai szerint — egy mezővárosban átlagosan 500, egy 

86 Hazai Okmánytár (a továbbiakban: HO). (Kiadják: Nagy Imre—Paur Iván—Ráth Károly—Véghely Dezső). 
Győr—Budapest, 1865—1891. V. 165., 167., 169., 177—183. o. 

87 Fejér: CD X/ l . 333., 339., 344., 377. o. 
88 Fejér: CD X/ l . 402., 420. o. 
89 SO I. 488. o. 
90 Fejér: CD X/ l . 347., 365. o. 
91 SO I. 495. o. 
92 Fejér: CD X/2. 54. o. 
93 Nagy Géza: i. m. 126—128. o. 
94 Fejér: CD X/ l . 454., 461., 499. o.; X/4. 479. o.; X/5. 691. o. 
95 Fejér: CD X/2. 415. o.; X/4. 48. o. 
96 Fejér: CD X/ l . 599. o. A Kanizsaiaknak juttatott birtokadományokra vonatkozóan a fentieken kívül : Zsigmond

kori Okmánytár. I—II. (Összeállította: Mályusz Elemér). Budapest, 1951—1958. 
97 SO I. 495. o. 
98 HO VII. 446. o. 
99 SO I. 453. o. 
100 Uo. 
101 Üo. 511., 512., 514. o. 
102 Mályusz Elemér: i. m. 26. o. 
103 Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387—1437). (Értekezések a történeti 

tudományok köréből. Űj sorozat, 83.) Budapest, 1977. 120., 123., 154., 211. o. 
104 Uo. 211. o. 
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faluban 115 ember élt, akkor a Kanizsaiak a tárgyalt időszakban mintegy 25 ezer 
jobbággyal rendelkeztek.105 

A Kanizsaiak számára felettébb jelentős kedvezményt jelentett, hogy amikor 
Zsigmond őket valamennyi adományában megerősítette, egyúttal az összes bíróság
nak elrendelte, hogy nevezett hűséges híveit birtokjogaik igazolására ne kénysze
rítsék.106 Rendkívül érdekes az is, hogy amikor az 1397 októberében megtartott 
temesvári országgyűlés felhatalmazta Zsigmondot, hogy mindazon adományokat 
visszavonhatja, amelyeket korábban nem szabad akaratából tett, ezt a határozatot 
a Kanizsaiakra nem terjesztette ki.107 

A király és a Kanizsai János vezette liga egyetértése azonban hamarosan megbom
lott, mégpedig egy olyan kérdésben, amelyet a koronázás előtti feltételek kikötöttek : 
az idegeneknek a kormányzásból való kizárásában.108 Az európai politikai küzdőtér
re készülő Zsigmond ugyanis több külföldi (Stiborici Stibor erdélyi vajda, Filippo 
Scolari temesi ispán, Eberhard zágrábi és Maternus erdélyi püspök, Kon Przibisl sus, 
Staszow Jugo stb.) munkatársat vett maga mellé, ami érthetően kiváltotta Kanizsai 
János és a liga (Pelsőci Bebek Imre, Csetneki György, Szécsényi Simon, Szécsényi 
Frank, Kaplai János, Pásztói János, Bebek Detre, a Losoncziak és mások) rosszallá
sát. S miután a király a liga követelésének nem engedett — bár az 1397. évi 48. tör
vénycikkben kötelezte magát, hogy az idegen világi és egyházi tisztségviselőket le
váltja és a jövőben idegeneket nem fogad szolgálatába —, Kanizsai János érsek és 
Bebek Detre nádor vezetésével az országnagyok 1401. április 28-án Budán elfog
ták és Siklós várába zárták. A kormányzást országos tanács vette át, s Kanizsai 
szerepét jól mutatja, hogy annak vezetőjeként felvette a Szent Korona kancellárja 
címet.109 

Zsigmond, miután hosszas tárgyalások eredményeként kiszabadult fogságából, 
1401. október 29-én Pápán találkozott a rendekkel, s ott megesküdött arra, hogy 
nem áll bosszút azokon, akik börtönbe vetették. Ennek jeléül Kanizsai Miklóst és 
Istvánt bízta meg, hogy a Habsburg Vilmos osztrák herceg által fenyegetett nyugati 
határszélt megvédelmezzék.110 

Ekkor úgy látszott, Kanizsai János és a liga teljes győzelmet aratott: befolyása 
az államügyekre tovább erŐ3ödött, az idegenek helyét saját emberei foglalták el. 
Ám a küzdelem egyre élesedett, főleg azt követően, hogy a király leváltotta Bebek 
Detre nádort, s utódává hűséges hívét, Garai Miklóst nevezte ki. Ezért 1402 végén 
az elégedetlen főurak Váradon esküvel fogadták meg, hogy Zsigmondot nem tekintik 
királyuknak. Kanizsai János, bátyjával, Miklóssal együtt, Nápolyi László trón
követelő pártjához csatlakozott, majd Zárában 1403. augusztus 5-én — Angelo 
Accialuoli bíboros, IX. Bonifác pápa teljhatalmú megbízottja jelenlétében — mint 
esztergomi érsek, alkalmi koronával királlyá koronázta. Ez döntő fordulatot hozott 
a Kanizsai-liga és a Zsigmond közötti harcban, mert ez utóbbi csapatai hamarosan 
fölénybe kerültek, s László nápolyi király még november elején Dalmáciából vissza
tért Itáliába. Zsigmond októberben a budai gyűlésen ugyan kegyelemben részesítette 
a felkelőket, köztük a Kanizsai-fivéreket is, ám az érsek addigi vezető szerepe meg
szűnt : letették a főkancellárságból, elvesztette Esztergom, Hrussó és Sárvár várakat, 
átmeneti időre megfosztották az érsekségtől, majd amikor visszakapta, a mindenkori 
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érseknek járó tized folyósításától.111 A Kanizsaiak hatalmas birtokszerzése 1403 
után megszűnt, bár Kanizsai János 1418. május 30-án bekövetkezett haláláig még 
újabb fontos tisztségeket látott el: 1411-től, Zsigmond német királlyá választását 
követően, a német főkancellárságot,112 majd 1414-től, az uralkodó több évi távolléte 
idején, a helytartói (vikárius) teendőket.113 

A Kanizsaiak Zsigmond-kori felemelkedése magának a kanizsai várnak a fejlő
dését is jelentette. A vár előbb, 1386-tól, Kanizsai Miklós tárnokmester tulajdonában 
volt, akinek 1404-ben bekövetkezett halálát114 követően János érsek vette át az 
erősség irányítását, aki — várnagyai segítségével — nagy eréllyel végezte a teendő
ket, és kötelességének tartotta, hogy a várőrség és a környékbeliek lelki üdvéről is 
gondoskodjon. Ezért az 1324-ben épült Margit-templom mellé a Ferenc-rendiek 
számára monostort és ispotályt építtetett. A Kanizsaiak még Miklós életében a 
királytól jogot nyertek, hogy a vártól keletre levő településen hetivásárokat tartas
sanak, majd János érsek 1409-ben Kanizsát mezővárosi rangra emeltette, így bizto
sítva annak további fejlődését.115 

A Kanizsaiak a XV. században 

A Kanizsaiak Zsigmond uralkodásának második felében, az 1403-at követő idő
szakban újabb jelentős királyi adományokban, kivételes kedvezményekben már 
nem részesültek, s bár a „nápolyi" kalandot ép bőrrel megúszták, korábbi befolyá
sukat sohasem nyerték vissza. János érsek 1418. május 20-i halálát követően a ha
talmas Kanizsai-birtokokat Miklós tárnokmester fiai, IV. János és III . István, 
valamint István székely ispán leszármazottja, II. László örökölték. Az előbbi két 
testvér első ízben egy 1406. február 14-én keltezett oklevélben szerepelt, amelyben 
Zsigmond király ismét nekik adományozta — a családtól 1403-ban elvett — Kapu
vár, Borostyánkő, Léka várakat és Csepreg mezővárost.116 Még ugyanezen év február 
24-én az uralkodó megerősítette 1390-ben kiadott oklevelét a Sopron megyei Rov 
várára vonatkozóan.117 1410-ben pedig a két testvért az örökösök nélkül elhalt 
Platthi Lénárd birtokaiba iktatták be.118 Amikor 1411. november 13-án a bors
monostori apát Kéthely és más birtokai elfoglalása miatt119 panaszt emelt a Kanizsai
család tagjai ellen, Miklós fia, III. István még szerepelt az oklevélben, de egy 1412. 
január 27-i irat szerint már nem élt.120 

Testvére, IV. János nevének említése elsősorban birtokügyekben fordult elő, így 
például 1415-ben, amikor nagybátyjával, II . István volt királyi főajtónállómesterrel 
együtt birtokrészeket és egy malmot vett Siebenhutter Ulrichtól.121 Tudjuk róla, hogy 
még ugyanebben az évben nagybátyját, János érseket elkísérte a konstanzi zsinatra,122 

ahol feltehetően hosszabb ideig maradt. 1421-ben Zsigmond királytól három csalló
közi birtokot és Höffleint kapta adományként,123 majd 1424-ben az uralkodó meg
erősítette Ozorai Pipo (Filippo Scolari) temesi ispánnal kötött birtokcseréjét, amely
nek értelmében Simontornya váráért a Kanizsaiak Sárvár birtokába jutottak.124 
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Nagybátyja, Kanizsai II. István után ő lett Sopron vármegye főispánja, mely tiszt
séget tőle fia, III . Imre vette át 1428-ban. Amikor 1429. október 22-i ítéletével Zsig
mond király véget vetett a Kanizsaiak és Sopron városa között folyó határpernek, 
IV. János már nem élt, s így a fenti ügyben fia, III. Imre, és testvérének utóda, 
III . László képviselték.125 Kanizsai III . Imre azonban ezekben az években minden 
bizonnyal még kiskorú lehetett, mivel birtokait Csornai Péter és Hídvégi Miklós 
kezelték.126 Unokatestvére, Kanizsai II. László (István székely ispán fia) főispán 
1434. február 15-én bekövetkezett halála után a családnak egyetlen nagykorú férfi
tagja sem volt, amit az is bizonyít, hogy ugyanez év augusztus 26-án Zsigmond uta
sította Molnári Kelemen győri püspököt, hogy a kiskorú Imre ellen folytatott perét 
halassza el.127 

Habsburg Albert (1437—1439) király halála után Kanizsai Imre, az elhunyt 
Kanizsai II . László felesége, Garai Dorottya, valamint ennek fiai, IV. Miklós és 
IV. László az özvegy Erzsébet királyné (Luxemburgi Zsigmond leánya) pártjához 
csatlakoztak. Ezzel magyarázható, hogy I. (Jagelló) Ulászló (1440—1444) király 
hűtlennek nyilvánította Kanizsai III . Imrét és II. László fiait. Az uralkodó leg
hűségesebb hívei, a Rozgonyiak pedig 1443 nyarán, miután Kapuvárt és Sárvárt el
foglalták, továbbá Kanizsai III. Imrét is fogságba ejtették, megkísérelték a kanizsai 
vár elfoglalását is.128 A Rozgonyi István, Rajmund és Sebestyén vezette csapatok 
ellen Kanizsát ekkor Bakónaki Török László és Nádasdy Oszvald várnagyok védték. 

Kanizsát 1443 nyarán az ostromló csapatoknak könnyű volt megközelíteniük, 
mivel a szokatlan nyári hőség következtében a várat övező mocsár és ingovány 
szinte teljesen kiszáradt. így a Rozgonyiak csapatai egészen közel férkőzhettek a 
várfalakhoz, amelyek ellen az első időben főleg éjszaka indítottak támadást. A Roz
gonyiak csellel és a várőrség megvesztegetésével egyaránt megpróbálkoztak, hogy 
a várat mihamarabb elfoglalják. Mivel három heti ilyen irányú kísérleteik kudarccal 
végződtek, a nyílt ostrom mellett döntöttek. Egy heti állandó lövetés után a vár
falak már annyira megrongálódtak, hogy az őrség reménytelenül nehéz helyzetbe 
került. Ezért a védők két küldöttet szöktettek ki a várból, s azokat segítségért az 
alsólendvai vár uraihoz, Bánffy Istvánhoz és Pálhoz küldték. A megbeszélés során 
hosszas alkudozás kezdődött a segítségnyújtás feltételeiről, ezért a Kanizsaiak kép
viselői megígérték, hogy ha a Bánffyak támogatásával sikerül Kanizsát a Rozgo
nyiak ostroma alól felszabadítani, akkor a várat zálogba adják nekik mindaddig, 
ameddig a katonai akció minden költségét számukra meg nem térítik. Ezenkívül a 
szerződésben a Bánffyak még azt is követelték, hogy a segítségnyújtás fejében a 
Kanizsai fiúk egyike vegye feleségül Bánffy István leányát, Dorottyát.129 

Mivel az idő rendkívül sürgetett, a Kanizsaiak képviselői — szorult helyzetükben — 
mindent megígértek. Erre a Bánffy testvérek gyorsan mozgósították csapataikat és 
Kanizsa felmentésére siettek. A várba azonban nem tudtak bejutni, mivel a náluk 
létszámban nagyobb ostromlók gyűrűjét képtelenek voltak áttörni. De még aznap 
éjjel váratlanul és roppant nagy harci zajjal megtámadták a Rozgonyiak táborát, 
s az éj leple alatt ádáz küzdelem kezdődött, amely egészen hajnalig tartott. Ekkor a 
várbelieknek is sikerült kitörniük, s így a Rozgonyiak csapatai két tűz közé kerül
tek, majd mindenüket hátrahagyva megfutamodtak. Ezt követően a kanizsai őrség 
és a segítségükre sietett Bánffyak katonái üldözőbe vették a Rozgonyiak menekülő 
hadát és pár óra leforgása alatt teljesen szétverték azt.130 A Bánffyak segítségével 
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azután sikerült kiszabadítani a fogságból Kanizsai III . Imrét, aki ezt követően való
ban feleségül vette Bánffy Dorottyát. Hunyadi János kormányzóvá választása után 
pedig az országos tanács erélyes sürgetésére Rozgonyi János még 1446-ban kénytelen 
volt visszaadni Kapuvárt és Sárvárt a Kanizsaiaknak.131 

E harcok befejezése után Kanizsai III. Imre, valamint unokatestvérének, II . 
Lászlónak fiai (IV. Miklós és IV. László) a vár újjáépítése céljából szakembereket 
hozattak, akik az 1443-as ostrom tapasztalatait figyelembe véve igyekeztek a munká
latokat elvégezni. Ekkor ugyanis — mint már szóltunk róla — a rettenetes nyári hő-
ség következtében a mocsarak és az ingoványok teljesen kiszáradtak, a források és a 
kutak kiapadtak, a Kanizsa patak vízszintje is nagyon visszaesett, s ezáltal a vár 
minden oldalról könnyen megközelíthetővé vált. Mindezeket szem előtt tartva a kö
vetkező évek erődítési munkáiban a régi „előműveket" nem építették újra fel, az 
egész várat mély árokkal vették körül, amelyen a Kanizsa patakot is átvezették, 
mégpedig úgy, hogy az északról többé nem a várba, hanem ezen árokba ömlött, 
s két oldalról az erősséget körülfutva a vár déli részén ismét a rendes medrébe 
került vissza. A Kanizsa patak régi, kiszáradt medrét feltöltötték, s ezáltal a ko
rábban két részre tagolt vár egyesült, jelentősen megnagyobbodott, valamint köny-
nyebben védhetővé is vált.132 

A vár átépítési munkálatai a XV. század közepén hatalmas költségbe kerültek, 
amelyet nem volt könnyű előteremteni. Egy 1446. augusztus 1-i oklevél szerint 
Kanizsai III . Imre unokatestvérének, II. Lászlónak fiaival (IV. Miklóssal és IV. 
Lászlóval) együtt a védelmi költségekről egyezkedett Thewrek (Török) László kani
zsai várnaggyal, aki saját költségéből 430 aranyforintot fordított a vár fenntartásá
ra.133 A szükséges összegeket a Kanizsaiak valószínűleg minden áron igyekeztek elő
teremteni, amit az is bizonyít, hogy az 1450-es évek elején sok vitájuk volt Debrenthey 
Tamással, a szentmártoni (pannonhalmi) apátság főnökével, akinek panaszára 
Hunyadi János kormányzó 1450 szeptemberében a csornai konvent megbízottját 
küldte ki vizsgálatra. 1454-ben V. László király ismét kénytelen volt figyelmeztetni 
Kanizsai III. Imrét és unokatestvéreit, hogy az egyházi gabona- és bortized beszedé
sét ne akadályozzák, mert különben a károkat kötelesek megfizetni.134 

Amikor 1458 kora telén Hunyadi Mátyást királlyá választották, Kanizsai III . Imre 
is Budára készült, hogy az uralkodó színe elé járuljon. Az utazás költségeinek fedezé
sére 1458. február 17-én engedélyt kért a soproni polgároktól, hogy városukon át 
24 hordó bort szállíthasson Ausztriába. Bár Mátyás megkülönböztetett figyelemmel 
fogadta, nem őt, hanem unokatestvérét, IV. Lászlót nevezte ki Zala és Vas vármegyék 
főispánjává, s egyúttal udvari főlovászmesterévó.135 Kanizsai III. Imrét a király 
Vas, Zala, Sopron és Veszprém vármegyékre kiterjedő hatáskörrel kapitányi címmel 
ruházta fel, de ezt a tisztségét csak az év végóig viselte, mivel Garai Lászlóval és 
Miklóssal együtt III . Frigyes német-római császár pártjához csatlakozott. Ezért 
Mátyás az elégedetlenkedőket 1459. február elején Budára rendelte, és ott hűségesküt 
kellett tenniük az uralkodónak.136 A továbbiakban valóban ennek szellemében tevé
kenykedett Kanizsai Imre, mivel 1459 nyarán III . Erigyes császár híveivel szemben 
sikerült megvédenie — Csornai István várnagyával — Kapuvárt. A közéletben azon
ban valószínűleg többé nem vett részt és még 1467. május 23-a előtt elhunyt, hiszen 
egy akkori leiratában a király a feleségét, Dorottyát már özvegynek címezte és szi-
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gorúan megparancsolta neki, valamint Kanizsai IL László fiainak, hogy a soproni 
polgároktól — régi kiváltságuk alapján — vámot ne szedjenek.137 

Kanizsai III. Imrének egy fiát, V. Miklóst ismerjük, akinek birtokait — mivel fiú
utóda nem volt — Kanizsai II. László leszármazottai örökölték.138 Egyetlen leánya, 
Margit, Pankyrcher Vilmoshoz, az osztrák és magyar történelemben egyaránt jelen
tős szerepet játszott Andreas Baumkirchner testvéréhez ment feleségül. E házasság 
is jól mutatja a nyugati határ menti magyar és osztrák arisztokrácia szoros össze
fonódását, évszázados családi kapcsolatait. 

Kanizsai III. Imre unokatestvére, II. László gyermekei közül különösen IV. Miklós 
és IV. László tevékenysége érdemel figyelmet. IV. Miklósnak — kimagasló szolgála
taiért — Hunyadi Mátyás előbb a Zala vármegyei kamara hasznát (lucrum camerae), 
majd a Temes vármegyei Cseri várát (a hozzá tartozó 54 birtokkal egyetemben) ado
mányozta. A III . Frigyes elleni harcokban tanúsított érdemeiért pedig Vas, Sopron 
és Zala vármegyék főispánjává nevezte ki az uralkodó.139 

A Kanizsai-család tagjai közül talán a legkalandosabb életpálya IV. Lászlónak 
jutott, aki Albert király halála után — még gyermekfővel — ugyancsak Erzsébet 
királyné híveihez csatlakozott. Ezért I. Ulászló alatt kegyvesztett lett, s ezzel egy
idejűleg fej- és jószágvesztésre ítélték. Rozgonyi Sebestyén közbenjárására azonban 
visszakapta birtokainak mindazon részét, amelyet az uralkodó időközben még nem 
adományozott el másoknak. I. Ulászlónak a várnai csatában (1444) bekövetkezett 
halálát követően Kanizsai IV. László nevelését az országnagyok az 1446-ban kor
mányzónak megválasztott Hunyadi Jánosra bízták. A kiváló hadvezér saját udva
rába fogadta az ifjú Lászlót, aki a következő években a Hunyadi-fiúk, Mátyás és 
László apródjaként szolgált. 

1456 júniusában a két Hunyadi-fiút apjuk Zimonyba rendelte, mivel I. Mehmed 
szultán hatvan-hetvenezerre becsült hadával Nándorfehérvár (a mai Belgrád) ellen 
vonult és hamarosan ostrom alá is vette azt. Hunyadi János — mint az ország 
kormányzója — Kanizsai IV. Lászlót is zimonyi táborába szólította, aki az utasítás
nak megfelelően június elejére csapatával megjelent a fővezérnél, s vele együtt a negy
venhat napig tartó harcokban hősiesen részt vett. Mint ismeretes, Nándorfehérvár 
végül is 1456. július 22-én felszabadult a török ostromzár alól, amelyben főként 
Hunyadi csapatainak és Kapisztrán János „népfelkelőinek" volt oroszlánrészük.140 

A fővezér azonban csak kevéssel élte túl a török elleni győzelmet és pár hét múlva 
Zimonyban halt meg, ahol ez idő tájt Kanizsai IV. László is jelen volt. Ügyeinek ren
dezése végett azonban rövid időre Kanizsára vonult vissza, ahol — várnagya jóvol
tából — mindent a lehető legnagyobb rendben talált. Ezt követően Hunyadi László 
hívására Nándorfehérvárra ment, s ott november 9-én részt vett Ciliéi Ulrik meggyil
kolásában. Mint ismeretes, az ugyancsak ott tartózkodó király, V. László ekkor 
továbbra is barátságot színlelt a Hunyadi-fiúk iránt, sőt Lászlót az ország főkapi
tányának is kinevezte. Ezen kívül november 23-án Temesvárott esküvel fogadta 
meg Szilágyi Erzsébetnek, hogy nem áll bosszút fiain. Később azonban, amikor a 
király — Garai nádor és társai körében — teljes biztonságban érezte magát Budán, a 
leszámolás tervével foglalkozott. Ezért Hunyadi Lászlót és Mátyást — családjuk 
legtekintélyesebb híveivel együtt — Budára hívatta, ahol 1457., március 14-én a vár
ban elfogták őket, a humanista főpap Vitéz Jánossal, Kanizsai Lászlóval, Rozgonyi 
Sebestyénnel és Modrar Pál körmöcbanyai patríciussal együtt.141 A Garai László 
nádor vezette, országnagyokból alakult ítélőszék aztán — a soha be nem igazolt 

137 Reiszig Ede: i. m. 28. o. 
138 SO I I . 567., 570. o. 
139 ZO I I . 574., 577. o. 
140 Barta Gábor: Nándorfehérvár, 1456. Budapest, 1985. 
141 Thuróczy János: A magyarok krónikája. 404—408. o. 
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felségsértési és hűtlenségi vád alapján — valamennyiüket fej- és jószágvesztésre 
ítélte, amit Hunyadi Lászlón végre is hajtottak. A kitűzött kivégzés előtti két nappal 
azonban Kanizsai László, Rozgonyi Sebestyén, Bánffy Pál — néhány más társukkal 
együtt — megszöktek a börtönből és a Kanizsaiak birtokára menekültek. It t szövet
séget hoztak létre Hunyadi Mátyás királlyá választása érdekében és 1458 január
jában hatezer főnyi fegyveressel csatlakoztak Szilágyi Mihályhoz. Kanizsai László 
az elsők között tette le a hűségesküt az új uralkodónak, aki előbb erdélyi vajdává, 
később udvari főlovászmesterré, illetve Zala és Vas vármegyék főispánjává nevez
te ki.142 

Kanizsai IV. László egész életében méltán élvezte a király bizalmát, bár 1458— 
1459 fordulóján — rövid időre — testvérével együtt ő is III . Frigyes híveihez csatla
kozott. Párt változtatásának okát és mozgató rugóit elsősorban abban kereshetjük, 
hogy a család birtokai az ország nyugati részén (főként Vas, Sopron és Zala várme
gyékben) terültek el, s ez „indokolta" az Ausztriához, illetve a Habsburgokhoz fűződő 
kapcsolatokat. Néhány hónapig tartó „hűtlensége" után azonban mindvégig részt vett 
a III . Frigyes elleni harcokban, ezekért a szolgálataiért Mátyás király Döbrente várát 
— a hozzátartozó helységekkel együtt —, a Veszprém vármegyei Pápát, valamint 
számos zalai birtokot adományozott neki.143 Ezen kívül jelentős birtokokhoz jutott 
Kanizsai László különböző vásárlások és zálogba vételek útján is. így 1460 elején 
testvérével együtt zálogba vette Kanizsai III . Imrétől Újudvar, Ság, Űjnép és Zsi-
gárd nevű helységeket, az év vége felé pedig Tejedi Imre győri és szombathelyi vár
nagytól Jánosgerezsd birtokát vásárolta meg.144 Testvérének, IV. Miklósnak 1478. 
január 21-e előtt bekövetkezett halála után Kanizsai László, mint a család feje, az ösz-
szes birtokok tulajdonosa lett. (Érdekességképpen említjük meg, hogy a Kanizsaiak 
az 1450-es évek végén 78 faluval és kb. 13 ezer jobbággyal rendelkeztek.145 A család 
1494-ben 2213 jobbágyportát mondhatott a magáénak, amelyből mintegy 1460 al
kotta a vagyon központi magját Kanizsa, Sárvár, Léka és Kapuvár uradalmaival.)146 

Kanizsai IV. László kimagasló érdemeket szerzett a délvidéki törökellenes harcok
ban is: 1478-ban a Dunán felhajózott és Vukovár környékén partra szállt, maja az 
Eszék, Verőce, Belo vár és Várasd vidékét pusztító ellenséges csapatokat támadta 
meg. E harcokban jelentős csapást mért a portyázó törökökre és szinte valamennyi 
foglyukat kiszabadította. Amikor Hunyadi Mátyás erről értesült, seregének egy részét 
küldte Kanizsai László támogatására, de a török lovasságot csak Jajcánál érték 
utói, ahol heves küzdelemben megfutamították azt. Az ütközetben Kanizsai László 
is súlyos sebet kapott, s miután visszatért várába, rövid idő múlva meg is halt. Ezt 
bizonyítja, hogy amikor az uralkodó a Csupor Demeter győri püspök és a Kanizsai 
család között Szovát birtokáért évek óta húzódó perben 1478. december 9-én őket 
megidézteti, Kanizsai László már nem ólt.147 A ferencrendiek kanizsai kolostorában 
helyezték örök nyugalomra, s ezt követően a vár minden uradalmával együtt leg
idősebb fiára, V. Lászlóra szállt. Ismeretes, hogy őt jó barátság fűzte Kinizsi Pálhoz, 
akinek a támogatását és bizalmát élvezve jelentős hivatalokat tölthetett be. 

Kanizsai V. László neve a közéletben első ízben 1458. július 4-én tűnt fel, amikor 
Mátyás király a bécsi táborból arról értesítette a soproni polgárokat, hogy a város 
és környéke védelmével Kanizsai Lászlót bízta meg.148 Az uralkodó halála után 
Corvin János híveihez csatlakozott, s bizonyára ezzel magyarázható, hogy annak 

142 HO II . 574., 577. o.; Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. XI . Pest, 1857. 105., 114. o. 
143 Teleki József: i. m. XI . 96. o. 
144 Reiszig Ede: i. m. 72. o. 
145 FügediErik: Uram, királyom. I . m. 140. o. 
146 Engel Pál: A magyar világi nagybirtok. 340. o.; Idevonatkozóan még: Acsddy Ignác: Kégi magyar birtok

viszonyok, 1494—1598. Budapest, 1894. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 16. kötet, 3. sz.) 
147 SO II . 408., 517. o. 
148 Reiszig Ede: i. m. 73. o. 
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kudarca után Kanizsai László egy időre teljesen visszavonult és a közéletben csak 
1494. február 6-tól, mint dalmát-horvát-szlavón bán szerepelt. Ezt a tisztséget 
1495. március l-ig viselte, majd még az év június 29-én II . Ulászló (1490—1516) 
jajcai (boszniai) bánná nevezte ki. Ez utóbbi rendkívül felelősségteljes méltóságot 
Bebek Jánossal együtt töltötte be. Fényes hivatali karrierjét jelzi, hogy egy 1498. 
október 11-i oklevél ismét dalmát-horvát-szlavón bánnak tünteti fel. 1500. május 
15-én, amikor a király a világi és egyházi országnagyokat Budára hívatta, hogy a 
török által szorongatott Jajca várának erődítési munkáira kétezer aranyforint köl
csönt felvehessen, Kanizsai Lászlót a kezesek között találjuk.149 

1486-ban és 1501-ben Kanizsai V. László nagyon sokat tett azért, hogy a Kanizsa 
környékén pusztító pestis további terjedését megakadályozza. Ezen kívül, hogy 
jobbágyain némiképpen segítsen, megnyitotta a várbeli magtárakat és pincéket, 
valamint pénzt osztott szét a rászorulók között. A két súlyos járvány a vártartomány 
lakosságának csaknem a felét elpusztította, ezért Kanizsai László új telepítésekkel 
és különböző kedvezményekkel igyekezett előmozdítani a szükséges munkaerő pót
lását. Jelentős érdeme volt továbbá a vár védelmi rendszerének fokozása is, amely
nek során Ausztriából ágyúkat, szakállas puskákat, nagy mennyiségű lőport, vas
golyókat, illetve tüzéreket hozatott. Ez utóbbiak nem csak az ágyúk kezelését vé
gezték, de kötelesek voltak a várőrség tagjait a tűzfegyverek használatára is meg
tanítani.150 

Egy 1501. december 6-i oklevél szerint — amelyben Tamás szentgyörgyi és bazini 
gróf panaszt emelt ellene Sopron vármegyei hatalmaskodásai miatt — Kanizsai 
V. László már nem élt, ezért a vizsgálatot testvérei (VI. János és IV. István), vala
mint unokatestvére, II. György ellen tartották meg.151 Halála után a hatalmas birto
kok nagyobb részét testvére, VI. János kapta meg, aki a későbbiek során elsősorban 
nem fényes közéleti szereplésével, hanem állandó hatalmaskodása val és birtokpereivel 
hívta fel magára a figyelmet. Közismert német barátsága miatt pedig gyakran került 
konfliktusba a magyar uralkodókkal. Amikor I. Miksa király (a későbbi német— 
római császár) 1490 őszén seregével Székesfehérvárig nyomult előre, Kanizsai János 
testvérével, IV. Istvánnal együtt pusztítva, rabolva követte a német hadakat. Bár 
II . Ulászló 1492-ben megbocsátotta hűtlenségét, a későbbiek során sem halmozta el 
olyan fényes hivatali tisztségekkel, mint testvéreit, annak ellenére, hogy a XVI. 
század első éveiben előbb Sopron vármegye főispánjává, később jajcai bánná ne
vezte ki. A Miksa császárhoz fűződő jó kapcsolatait jelzi, hogy a német uralkodó 
1498-ban egyik oklevelében leghűségesebb hívei között említi, majd 1510-ben hon-
fiúsította, 1515-ben pedig birodalmi gróffá nevezte ki Kanizsai Jánost.152 

Az 1520-as évek elején Kanizsai János hatalmas összegért megszerezte Neuburg 
várát, sőt házat vásárolt Bécsben is. Ettől fogva Neuburg és Kanizsa örökös grófjá
nak, valamint lékai és kapuvári bárónak címeztette magát.153 Mielőtt végképp 
Miksa császár hívei közé szegődött, rendezte anyagi ügyeit, azaz 1515-ben unoka
testvérének, II. Györgynek özvegyétől és fiától, VI. Lászlótól tizenötezer forintot vett 
fel kölcsön, amelynek fejében Sárvár, Kapuvár, Kanizsa, Szepetnek, Becsehely, 
továbbá számos Vas, Zala és Somogy vármegyei helységnek az őt megillető részét el
zálogosította. 1517-ben pedig Léka, Csepreg és Fertő nevű birtokainak a felét adta 
zálogba nyolcezer forintért Kanizsai VI. Lászlónak. Bécsben, 1522 tavaszán bekövet
kezett halálát követően birtokain unokatestvérének, II. Györgynek a fia, VI. László 

149 Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története, 1450—1527. Budapest, 1915. (Monuraenta Hungáriáé 
Historica. Diplomataria, 40.) 107—118., 124., 146. o. 
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(a Vas vármegyei főispán és királyi kincstartó), unokanővére, Dorottya (Perényilmre 
nádor özvegye), valamint felesége (Guthi Ország László leánya, Katalin) osztoztak 
meg.154 

Kanizsa és birtokosai a XVI. század első harmadában 

Mivel Kanizsai V. Lászlónak, VI. Jánosnak és IV. Istvánnak egyaránt nem voltak 
utódai, az 1520-as években a család leszármazottai közül már csak IV. Miklós zalai 
főispán II . György nevű fia, valamint két leánya, Katalin és Dorottya voltak életben. 
Kanizsai Györgyöt, aki Mátyás halálakor, 1490-ben legfeljebb huszonkét éves lehe
tett, a korabeli források Újlaki Lőrinc, Váradi Péter kalocsai érsek, Beriszló Bertalan 
vránai perjel és Csáktornyai Ernuszt Zsigmond pécsi püspök mellett Corvin János leg
hűségesebb hívei között emlegették. Még 1493. január 3. előtt feleségül vette Alsó-
lendvai Bánffy Erzsébetet (Bánffy Pál és Báthori Margit leányát), Rozgonyi László 
özvegyét. E házasság révén szerezte meg a Heves megyei debrői uradalmat, amelybe 
az egri káptalan 1493. október 8-án iktatta be. Valamivel korábban, 1493. július 4-én 
pedig megállapodás jött létre a Kanizsai-család tagjai között, s ennek értelmében 
Sárvár, Léka, Kapuvár és Kanizsa várak, továbbá az ezekhez tartozó hatalmas ura
dalmak fele része jutott Györgynek.155 Ujabb birtokokhoz jutott második házassága 
révén is, amikor első felesége nővérének (Bánffy Dorottya, Rozgonyi Jánosné) 
leányát, Klárát vette el, aki korábban Egervári László dalmát-horvát-szlavón bán 
hitvese volt. 

Ez az óriási vagyon, valamint kimagasló katonai érdemei tették lehetővé, hogy 
Kanizsai György az ország főurai között is előkelő helyet foglaljon el. II . Ulászló 
király előbb Zala vármegye főispánjává,156 majd főpohárnokká, nándorfehérvári ka
pitánnyá, dalmát-horvát-szlavón bánná nevezte ki, és Zengg várának parancsnoki 
tisztét is rábízta.157 Hivatala gyakorlása során szinte minden nap részt vett a dél
vidéki törökellenes harcokban, a portyázó-fosztogató ellenséges hadakkal való küz
delemben. Amikor 1509 tavaszán Beriszló János szerb despota val közösen kísérelte 
meg visszaverni az előrenyomuló török csapatokat, e harcokban már fia, VI. László is 
részt vett. Kanizsai György azonban nem sokáig irányíthatta a délvidéki törökellenes 
katonai akciókat, mivel a következő évben, 1510-ben, elragadta a halál. 

Nővére, Dorottya először Vingárti Geréb Péterhez (Mátyás király egyik ismert 
hadvezére, 1478—1479-ben erdélyi vajda, 1486—1494 között főajtónállómester, 
1495—1497-ben országbíró, 1500—1505-ben nádor), a Hunyadi család közeli roko
nához, majd megözvegyülvén Perónyi Imre nádorhoz, Abaúj vármegye örökös főis
pánjához ment feleségül.158 Ez utóbbinak 1519. február 5-én bekövetkezett halála 
után azt kérte II. Lajos (1516—1526) királytól, hogy családja ősi címerét első férje 
címerével egyesíthesse.159 A Kanizsaiak (illetve az Osl nemzetség) címere egyébként 
egy aranypajzson fekete szárnyas saslábat ábrázolt, amelynek pajzs alakú sisak
dísze és fekete-arany takarója volt.100 Az 1519. június 23-án Budán kiállított címeres 
levél tanúsága szerint az uralkodó teljesítette az özvegy kérését, „megindíttatva attól 
a nagy szerénységtől ós áhítattól, állhatatosságtól, őszinteségtől, hűségtől, vallásos
ságtól s a legszebb erények nagy számától, amikkel Kanizsai Dorottya asszony tün-

154 Reiszig Ede: i. m. 74—75. o. 
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döklik, s amik őt a női nem ékességét illetőleg a letűnt idők nagy alakjaival is össze
hasonlíthatóvá teszik."161 

Kanizsai Dorottya — a kortársak véleménye szerint is — nagy egyéniség és ki
váló szellem volt: több idegen nyelven beszélt, nagyon határozottan kezelte ekkor 
már kihalóban lévő familiája birtokait s mint óriási uradalmak tulajdonosát, két 
nádor özvegyét, mindenki őt tekintette ,,első asszony "-nak Magyarországon a 
XVI. század elején. II . Lajos nővérének, Annának I. Ferdinánddal kötött esküvője-
kor a főasszonyok közül övé volt az első hely a menyasszony elé Hamburgba induló 
küldöttségben, s Báthori István nádor menyasszonyát, a mazóviai hercegnőt is ő 
vezette a lakodalmas házba.162 

Kanizsai Dorottya a család hatalmas vagyonából jelentős birtokokat adományo
zott a magyarországi pálosok rendjének, ezért Gergely főperjel 1512-ben a rend 
tiszteletbeli tagjává avatta. Nemeslelkûségét jelzi az is, hogy 1525-ben írott 
végrendeletében újabb adományokat nyújtott kápolnaépítés céljából a Kanizsa 
melletti bajcsai monostornak. Az utókor nagyrabecsülését és tiszteletét váltotta ki 
1526-ban tanúsított áldozatvállalása is, amikor a mohácsi csatát követően négyszáz 
embert fogadott fel, hogy az ütközetben elesett katonákat eltemettesse. A történet
írók feljegyezték róla, hogy mialatt emberei az elesettek ezreinek ástak sírokat, 
azalatt ő mostohafia, Perényi Ferenc váradi püspök holttestét kereste.163 

Kanizsai Dorottya halála után a családi birtokok egészét II. György egyetlen fia, 
VI. László örökölte, aki tizenhét éves korában, 1513. július 5-én már Vas vármegye 
főispánjaként szerepelt. Nagynénjének, Dorottyának pártfogásával ezt a tisztséget 
egészen 1524-ig viselte, 1522-ben pedig királyi kincstartónak nevezték ki.164 Tudjuk 
róla, hogy 1524. március 11-én Budán II. Lajos jóváhagyásával — fia, Ferenc nevé
ben is — kölcsönös örökbefogadási szerződést kötött Temes vármegye főispánjával, 
Bélteky Drágffy Jánossal, s eszerint Kanizsai László ez idő tájt budai házán kívül 
Kanizsa, Egervár, Léka, Sárvár, Kapu, Csókakő, Veliké és Vasmegyericse várakat, 
valamint Csepreg városát és a Fertő-tó birtokát mondhatta magáénak.165 

1524 végén az uralkodó beleegyezésével Kanizsai VI. László Loretóba zarándokolt, 
majd hazatérte után a hatvani országgyűlésen — ahol Werbőczy Istvánt válasz
tották meg nádorrá —, 1525. július 6-án a nemesség egy része őt nevezte ki kincs
tartóvá, ám másnap ezt a tisztséget végül is Nagylucsei Dóczy János kapta.166 

Kanizsai László alig élte túl a hatvani országgyűlést, hiszen 1525. szeptember 21-
én II . Lajos király oklevelében már özvegyét, Drágffy Annát, valamint gyermekeit 
említi. Házasságából öt gyermek született, Farkas, Magdolna, I I . Katalin, Ferenc és 
Orsolya, de az előbbi három nem élt meg hosszabb életkort. Ezt bizonyítja, hogy 
Drágffy Anna 1528. március 7-i végrendeletében már csak Ferenc és Orsolya nevű 
gyermekeit említi meg. 1532. június elején aztán bekövetkezett Kanizsai Ferenc 
halála is, és így a család egyetlen élő örököse Orsolya lett. 

Ferenc halálát néhány nappal követően, 1532. június 9-én Szapolyai János (1526— 
1540) király oklevelet állíttatott ki, amelyben a még kiskorú, kilencéves Kanizsai 
Orsolyát, ekkor már Nádasdy Tamás jegyesét — a család férfiágának kihalása 
miatt -— az összes birtok örökösévé tette. E házasság révén a hatalmas Kanizsai
birtokokat a Nádasdyak szerezték meg, s mintegy másfél évszázadon keresztül 
rendelkeztek azokkal. (Amikor 1670-ben a Wesselényi-összeesküvésben való rész
vételéért Nádasdy Ferencet fej- és jószágvesztésre ítélték, a birtokok jelentős részét 
az Esterházyak kapták, akik közül Pált az uralkodó hercegi rangra emelte.) 

161 Takáts Sándor: Kanizsai Dorottya. Régi magyar nagyasszonyok. Budapest, 1982. 43. o. 
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164 Reiszig Ede: i. m. 79. o. 
165 SO II . 620. o. 
166 Frahnói Vilmos: i. m. 467—474. o. 
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1533. Július 3-i és 24-i oklevelek szerint a székesfehérvári káptalan Szapolyai 
János rendeletére Nádasdy Tamást és Kanizsai Orsolyát beiktatta ez utóbbi apja, 
Kanizsai VI. László, valamint nem sokkal korábban elhunyt fivére, Ferenc összes bir
tokaiba, így Kanizsa, Egervár, Sárvár, Léka, Kapuvár, továbbá a hozzájuk tartozó 
hatalmas uradalmak tulajdonába.167 A következő évben azonban Nádasdy Tamás 
visszatért I. Ferdinánd (1526—1564) hívei közé, ami azzal magyarázható, hogy a 
hatalmas Kanizsai-birtokok a Habsburg uralkodó fennhatósága alatt levő területen 
feküdtek, s így János király korábbi nagylelkű adománya lényegében csak üres 
ígéretnek volt tekinthető. 1534-ben — Szalaházy Tamás veszprémi püspök és Thurzó 
Elek országbíró, megbízott királyi helytartó közvetítésével — I. Ferdinánd egyez
ményt kötött Nádasdy Tamással, s ebben megerősítette őt és Kanizsai Orsolyát 
valamennyi birtokukban. Ezt követően hihetetlen gyorsasággal emelkedett hivatali 
pályáján Nádasdy Tamás: 1536-ban királyi tanácsos, 1537-ben tárnokmester, 
Î538—1540 között dalmát-horvát-szlavón bán (s ezzel egyidejűleg Vas vármegye fő
ispánja), 1541—42-ben tárnokmester, 1543—45-ben országos főkapitány, 1546-tól 
országbíró, 1554. március l-jétől 1562. június 2-ig nádor volt.168 

Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya sokat tettek azért, hogy a mohácsi csatavesz
tést követően hadászati fontosságúvá vált kanizsai várat korszerűsítsék és a szüksé
ges karbantartási munkálatokat várnagyaik elvégeztessék. A sövényépítéssel készült 
palánkfalak és a földdel töltött bástyák állagának megóvása ugyanis állandó javítást 
igényelt, különösen az 1540-es évek elejétől, amikor Kanizsa vára a dél-dunántúli 
törökellenes küzdelmek kiemelkedő fontosságú láncszeme, Szigetvár eleste (1566) 
után pedig végvári rendszerünk egyik tartópillére lett. 

A vár ez idő tájt, az átépítéseket és korszerűsítési munkákat követően, szabályos 
ötszöget képezett — mindegyik sarkában jól kiépített, ágyúkkal védett földbás
tyákkal —-, melyet egy négy öl széles és két öl mély árok választott két részre, az 
ó- és újvárra. Az óvárban (vagy belső várban) éltek a földesúr tisztjei — család
tagjaikkal együtt — és a várőrség katonái. I t t állt a korabeli inventáriumban to. 
ronynak nevezett kastélyépület is, a Kanizsaiak főúri dísszel berendezett lakhelye-
Az óvár keleti részében volt a ferencrendiek klastroma, a templom, a fegyver- és 
élelmiszerraktárak, a lőportorony, továbbá a tömlöc épülete. Az újvárban (vagy 
„közép vár"-ban) laktak a kézművesek, a cselédség, s itt álltak a műhelyek, az is
tállók, a pajták, a mészárszékek, a tűzifarakások, a széna- és szalmakazlak, illetve 
itt volt a temető.169 

Nádasdy Tamás 1562-ben, Egervárott bekövetkezett halála után felesége — a vár 
egyre növekvő védelmi költségei és az őrség állandó zsoldhátraléka miatt — arra 
kényszerült, hogy a család ősi fészkét kincstári tulajdonba adja. Ezért 1567. októ
ber 9-én tárgyalások kezdődtek I. Ferdinánd és Kanizsai Orsolya megbízottjai 
között, akik részletesen megállapodtak a vár átadásának feltételeiről. A szerződő 
felek a megállapodás végleges szövegét 1568. január 24-én írták alá és ennek meg
felelően Kanizsáért cserébe Nádasdy Tamásné a sokkal jövedelmezőbb Borsmonos
tort (a Sopron megyei ciszterciták egykori birtokát), a Nyitra megyei Csejte várát 
— három mezővárosból és tíz faluból álló uradalmával együtt — kapta.170 A Kanizsai
család utolsó élő tagjának kezében ekkor hét vár, tucatnyi mezőváros és mintegy 
százötven falu birtoka összpontosult, s ezzel az ország húsz leggazdagabb arisztok
ratája közé tartozott. 

Kanizsai Orsolya azonban már nem sokáig élvezte birtokszerző ősei hatalmas 

167 Reüzig Ede: i. m. 80. o. 
168 Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda, 1838. 118. o. 
169 Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540—1550-es számadásaiból. Kézirat gyanánt. I I . Budapest, 

1960. 39—41. o. 
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vagyonát, mivel 1571 áprilisában meghalt.171 Ezzel leány ágon is kihalt a Kanizsai-
-család, amelynek néhány tagja méltó helyet érdemel nemzeti nagyjaink panteonjá
ban. A Kanizsaiak családtörténete ugyanis szervesen hozzátartozik XIV—XVI . szá
zadi politika- és hadtörténetünkhöz, ezért ennek ismerete hiányában nemzeti histó
riánk is szegényebb lenne. A XIV. század elején felemelkedő, Luxemburgi Zsigmond 
ala t t meghatározó jelentőségű, később azonban befolyásából vesztő család nyolc 
generációja magán hordozta osztályostársaik erényeit és bűneit, a feudális uralkodó 
osztály minden jellemzőjét. így érthető meg az, miért szerepelnek egymás mellett a 
korabeli oklevelekben a Kanizsaiak politikai pálfordulásai, gátlástalan birtokszer-, 
zései, erőszakos birtokfoglalásai, gyakori túlkapásai és önkényeskedései, szüntelen 
birtokperei, illetve sorozatos katonai érdemeik, helytállásaik, nagylelkű adományaik
és jótékony tetteik. Csak ezeknek az ellentmondásoknak az ismeretében válik vilá
gossá e rendkívüli család nem hétköznapi története, amelynek még részletesebb be
mutatása további kutatások tárgyát képezi. 

Ласло В. Мольнар 

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РОДА КАНИЖАИ И ОДНОИМЕННОЙ 
КРЕПОСТИ ДО МОХАЧСКОЙ БИТВЫ 

Резюме 

В центре статьи, опирающейся на широкую базу источников, стоит исследование генеоло-
гии рода Канижаи в XIV—XVI вв. и его роли в венгерской истории того времени. Автор 
приводит имена предков, которые были ранее всего известны из родословного дерева этой 
знатной династии с большим прошлым, сатадских членов рода Ошл XII—XIII веков, затем 
даёт ответ на то, чем можно объяснить такой внезапный стремительный подъем рода Ка
нижаи и огромное приращение владений во времена правления Карла Роберта, Лайоша I 
(Великого) и Сигизмунда Люксембургского. Автор статьи подробно показывает все те ко
ролевские дарственные владения, которые были получены членами рода за выдающиеся 
воинские, дипломатические и церковные услуги, благодаря чему род Канижаи на рубеже 
XIV—XV веков владел 150 с лишним деревнями, дюжиной сельских городов и 8—10 кре
постями. 

Работа позволяет получить четкое представление о наиболее известных общественных 
деятелях из рода Канижаи, среди которых фигурируют не только главные жупаны коми
татов, но и архиепископ, главные королевские судьи, придворные конюшие, главные 
привратники, королевские стольники, далмато—хорвато—славонские баны, коменданты 
нандорфехерварской крепости и другие сановники. Лучшему пониманию чрезвычайно раз
ветвляющих данных истории рода помогает сводная генеологическая таблица и карта 
родовых владений. Особое внимание уделяет автор Лёринцу Канижаи, архиепископу Яношу, 
Ласло Канижаи — одному из наиболее верных сторонников Матьяша Хуньади; описывает 
жизненный путь Оршольи, хоронившей павших в битве при Мохаче, а также такой выдающей
ся личности как Дороттья (жена надора Тамаша Надашди), последний отпрыск рода, и её 
роль в венгерской истории. 

Как органическую часть истории рода Канижаи анализирует исследователь средневековые 
военно—исторические аспекты крепости Канижэ, которая была построена на рубеже XIII— 
XIV веков и перешла во владение рода Канижаи. Автор прослеживает историю этой крепости, 
работы по её перестройки, модернизации и ремонту, описывает оборудование крепости, 
осаду крепости в 1443 году, а также характерные черты правления крепостью и керпостной 
вотчиной (около 30—35 деревень). 

В заключение автор рассматривает вопрос о том, почему после разгрома у Мохача 29 
августа 1526 года крепость Канйжа стала форпостом ключевой важности на юге Задунавья 
в борьбе против турок, и сыграла роль одного из надежных устоев системы пограничных 
крепостей Венгрии. 

171 Вегаггд Ейе: \. т . 81. о. 
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László V. Molnár 
BEITRÄGE ZUB, GESCHICHTE D E R FAMILIE KANIZSAI 

UND I H R E R NAMENGEBENDEN BURG VOR D E R SCHLACHT VON MOHÁCS 

Resümee 

I m Mittelpunkt der sich auf einer weiten Quellenbase stützenden Studie steht die Unter
suchung der Geneologie von den 14-ten—16-ten Jahrhunderten der Familie Kanizsai und die 
in der zeitgenössischen ungarischen Kriegsgeschichte gespielte Rolle der Familie. Der Verfasser 
erinnert sich an die am frühesten erwähnten Mitglieder der Familie von großer Vergangenheit, 
die Mitglieder des Geschlechts Osl von dem 12-ten—13-ten Jahrhunderten, dann beantwortet 
er die Frage: was erklärt den rapiden Aufstieg und die starke Besitzvergrößerung der Familie 
Kanizsai unter der Regierung der Könige Robert Karl , Ludwig der Erste (der Groß) und Sigis-
mund von Luxemburg. Der Verfasser der Studie macht uns eingehend bekannt mit allen könig
lichen Gutsschenkungen, die die Mitglieder der Familie für ihre hervorragenden militärischen, 
diplomatischen und kirchlichen Dienste erhalten haben und durch die die Familie an der Wende 
der 14-ten und 15-ten Jahrhunderten über mehr als 150 Dörfer, ein Dutzend von Marktflecken 
und 8—10 Burgen verügten. 

Die Studie von László V. Molnár gibt einen klaren Überblick der bekanntesten öffentlichen 
Personen der Familie Kanizsai unter denen es nicht nur Obergespane, Erzbischof und Landes
richter sondern auch Hofoberstallmeister, Schatzmeister, königliche Truchseßmeister, Haupt-
türhüter , Bane von Dalmatien, Kroatien und Slawonien, Hauptkapi täne von Nándorfehérvár 
und andere Kronbeamten und Hofwürdenträger gaben. (Eine zusammenfassende geneologische 
Tafel und eine Kar te der Landgüter der Familie hilft die leichtere Verständigung der weitver
zweigten familiengeschichtlichen Angaben.) 

Der Verfasser beschäftigt sich betont mit den Lebenswegen von Lőrinc Kanizsai, den Erzbischof 
János, von László Kanizsai, der als einer der treuesten Anhänger von König Matthias Hunyadi 
erwähnt wird, von Orsolya Kanizsai, die Gefallenen der Schlacht von Mohács begraben ließ 
und von Dorottya (der Frau vom Palat in Tamás Nádasdy) den letzten Mitglied der Familie 
mit ihre auserordentlichen Persöhnlichkeit und mit ihrer in unserer nationalen Geschichte ge
spielten Rolle. 

Der Verfasser der Studie erörtert — als organischer Teil der Geschichte der Familie Kanizsai — 
die mittelalterlichen kriegsgeschichtlichen Beziehungen der an der Wende der 13-ten und 14-ten 
Jahrhunderten gebauten und im Jahre 1321 in den Besitz dieser Familie gelangenen Burg von 
Kanizsa, ihre Umbauen, Modernisierungs- und Erhaltungsarbeiten, ihre Ausrüstung, ihre Bela
gerung von 1443 und die Charakteristiken der Führung der Burg und des Burgsgebiets (etwa 
30—35 Dörfer). Schließlich analysiert der Verfasser, warum die Burg von Kanizsa nach der 
Niederlage von Mohács am 29-ten August 1526 einer Festung von Schlüsselstellung in der Kämpfe 
gegen der Türken auf dem Süd-Transdanubien und zu einem festen Tragpfeiler unseres System 
von Grenzfestungen geworden ist. 


