
A fejedelmi Rákócziak leszármazása. 

Á fejedelmi Rákócziaknak első, okiratilag kimutatható, egye
nes őséről mindeddig csak azt tudtuk, hogy Zsigmondnak hívták, 
hogy 1517-ben az abaújmegyei Felső-Vadászt megszerezte ós hogy 
Ferencz nevű fivére volt. Hogy e két fivérnek ki volt az atyja : 
azt már régen keresték és keressük a nélkül, hogy csak a legkisebb 
támpontra is akadtunk volna. Jelen sorokban a világhírű családnak 
a 15-ik század végéig ismert tagokkal való összefüggését akarom 
bemutatni, úgy hogy most már a Rákócziaknak a 13-ik század kez
detén szereplő első ősétől kezdve a fejedelmi ág kihalásáig szaka
datlan genealógiai láncsolatot nyújthatunk. 

* 

Tudjuk, hogy a Rákócziak már 1252-ben a zemplénmegyei 
Körtvélyes birtokosai1 és hogy daczára annak, hogy ősi birtokaik
ból hébekorba bizonyos részeket másoknak kellett átengedniök, 
Körtvélyesen félbeszakítás nélkül birtokoltak. Vájjon a mellettük 
szereplő körtvélyesi birtokostárs-családok szintén a Bogát-Radván 
nemzetség sarjai-e, nem-e ? határozottsággal meg nem állapítható; 
kétségkívüli azonban, hogy köztük és a Rákócziak között számta
lanszor ismétlődött sógorsági kapocs jött létre. E családok sorából 
ismerjük többnyire a kolcs-hosszúmezei Körtvélyesi, körtvélyesi Asgúti 
és körtvélyesi Porkoláb-okat. 

Körtvélyesi Asgúti Mátyás fia Istvánnak hosszadalmas pere 
volt Rákóczi Péter ellen, kinek 1506-ban bekövetkezett halála után 
a per édes fivérére, Rákóczi Lajosra szállt. Lajoson kivül azonban 
még a következő körtvélyesi birtokosok szerepeltek mint alperesek: 

1 V. ö. „A Rákócziak családi történetéhez" ez. a. az Erdélyi Múzeum 
1898. évi I. és II. füzetében megjelent dolgozatommal. 
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1. Körtvélyesi Porkoláb Ambrus, 2. Körtvélyesi György, 3. Rákóczi 
Mihály és fia László, 4. Rákóczi Ferencz. 

II . Ulászló királynak Budán 1506 deczember 1-én kelt parancsa 
alapján a leleszi konvent Kaposi Péter saját keblebeli papot azzal 
bízta meg, hogy Nenkei Gergely mester királyi emberrel együttesen 
Asgúti István ügyében járjon el. A két megbízott erre a következő 
jelentést intézte a konventhez : 

1506 deczember 18-án Körtvélyesi György, és Porkoláb Ambrus 
körtvélyesi birtokában megjelenvén, mindenek előtt a vitás .birtok-
részek szomszédait hívták össze; nevezetesen pedig Hrabóczi Ber
talant, Possai Miklóst, Tussai Miklóst, Semsei Mátyás képviselőjét 
(bizonyos Péter nevű nemest), Horvát Gergelyt, mint Bánóczi András 
képviselőjét, Körtvélyesi Pál fiát Györgyöt és Körtvélyesi Antalt. 
Midőn már most az összes egybehívottak és peres felek együtt vol
tak és a királyi ember a konventi felhatalmazás felolvasása után 
a felperes javára mindazon a királyi ítéletben kimondott tételeket 
foganatosítani akarta, előlépett néhai András fia Rákóczi Zsigmond, 
mint a nevezett néhai András leányának, Rákóczi Borbálának kép
viselője és előadta, hogy a körtvélyesi ingó és ingatlan birtokra 
vonatkozó tulajdonjog nem Porkoláb Ambrus úré, hanem (Zsigmond
nak) az ö saját édes nővéréé, Borbáláé, nevezett Porkoláb Ambrus 
feleségéé. Ambrus úr, alig hogy e nyilatkozat elhangzott vala, rövi
den, de velősen intézte el a dolgot, a mennyiben a bizottságot 
kivont karddal birtokából kikergette. Ugyanezt tette azon napon 
Körtvélyesi György is. 

Másnap, azaz 1506 deczember 19-én megjelent a bizottság 
Rákóczon, hogy ott Rákóczi Péter, Mihály és fia László, továbbá 
Rákóczi Ferencznek birtokrészeit a felperes számára lefoglalja. Meg
jelentek a következő szomszédok: Nátafalvai Csontos Simon, Körtvélyesi 
Antal, Sztárai Lőrincz, Tussai Miklós, Hrabóczi Bertalan, Sztan-
kóczi Deák János. Itt is azonban ismétlődött a tegnapi jelenet. 
Midőn a királyi ember a lefoglalást akarta foganatosítani, megjelent 
Rákóczi Mihály úgy saját, mint László nevű fia nevében, Rákóczi 
Zsigmond saját és édes fivérének Ferencznek és mindkettőjük roko
nának Rákóczi Lajosnak nevében, továbbá bizonyos Zusko Balázs, a 
nevezetteknek egyik házitisztje Zsigmond, Ferencz és más alperesek 
nevében, mire az összes alperesek ellenmondásuk elhangzása után a 
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bírói kiküldötteket kivont karddal kikergették és eljárásukat meg
hiúsították. A konvent erről aztán értesítette a királyt. 

A pör további mozzanatairól csak annyit tudunk, hogy Ulászló 
1507-ben újabb ítéletet hozott, mely az alperesekre nézve kedve
zően hangzott. 

Az eddig előadottak bizonyítékait a leleszi konvent levéltárá
ban őrzött két oklevél adja, melyeknek hiteles másolatait br. Appel 
Jenő kapitány úr szívességének köszönöm. Az egyiknek levéltári 
jegye : No. 26 Actorum anni 1506. (L. E. folio 672—675), a másiké: 
Prot. I. fol. 34. (Relatio növi judieii Kurthweles). Szószerinti latin 
szövegük pedig a következő: 

I. 

Serenissimo Prinoipi Dominó Wladislao Dei gratia Regi Hun
gáriáé et Bohemiae etc. Dominó ipsorum gratiosissimo. Benedietus 
Kornys praepositus et eonventus Ecclesiae^ Sanctae Crucis de Lelesz 
orationum suffragia devotarum perpetua cum fidelitate. Vestra nove-
rit Serenitas, quod cum nos summo cum honore receptis literis 
Vestrae Serenitatis adjudicatoriis sententionalibus modum et for
mám cujusdam possessionis rearnbulationis aestimationis occupationis 
ac titulo pignoris statutionis rerumque et bonorum ablationis per 
vestrum regium et nostrum homines exequi debendarum in se 
exprimentibus Budae feria quinta proxima post festum Beati And
reáé Apostoli proxime praeteritum, in praetaotis literis ipsius vestrae 
Serenitatis expressarum, pro parte nobilis Stephani filii Mathiae 
Asguthy de Kerthwelyes contra nobiles Ludovicum fratrem carna-
lem condam Petri de Rakocz, in quem mortuo ipso condam Petro 
fratre suo praesens causa est condescensa et Ambrosium Porkoláb 
de dicta Kerthwelyes, Georgium de eadem, Michaelem de Rakocz 
et Ladislaum filium eiusdem ac Franeiscum de eadem coní'ectis et 
emanatis, nobisque praeceptoriis loquentibus et directis; quas habita 
seriéi exeoutione capite sigilli nostri consignantes, exhibentibus resti-
tuimus, juxta earumdemque continentias et mandatis ipsius Vestrae 
Serenitatis nobis literis in eisdem injunctis, obedientes ut tenemur, 
una cum nobili magistro Gregorio de Nenke homine eiusdem Vestrae 
Serenitatis, inter alios homines regios nominatim coneeriptos nos
trum hominem videlicet religiosum fratrem Petrum de Kapós pres-
byterurn ecclesiae nostrae conventualem ad praemissa fideliter exe-
quenda nostro pro testimonio fidedignum duxissemus destinandum; 
qui tandem exinde ad nos reversi, nobis uniformiter retulerunt in 
hunc modum: quomodo ipsi sabbatho proximo ante festum Beati 
Thomae Apostoli nunc proxime venturum ad faciem praetactae 
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possessionis Kerthwelyes, in comitatu Zempleniensi praedicto exis-
tentis habitae, eonsequenterque portionum possessionariam annota-
torum Ambrosii Porkoláb et Georgii de eadem Kerthwelyes, m 
eadem habitaruni, vicinis et eommetaneis ejusdem universis. ínibi 
legitimé convocatis et signanter Bartholornaeo de Hrabocz, Nicolao 
de Possa, altero Nieolao de Thwssa, nobili Petro familiari egregn 
Mathiae de Sempse in persona ejusdem Mathiae domim sm, Gre-
gorio Horváth dicto familiari nobilis Andreáé de Banocz in eadem 
possessione Banoez commorantis, in persona ejusdem Andreáé domim 
scilieet sui; item Georgio filio condam Pauli et Anthonio de eadem 
Kerthwelyes praesentibus aeoessissent et dum praefatus homo Ves-
trae Serenitatis dicto nostro testimonio praesente ea omnia et sin-
gula, quae in praetactis literis adjudicatoriis ejusdem Vestrae Sere
nitatis continentur, peragere et exequi faeere voluisset: tunc primum 
ibidem Sigismundus filius condam Andreáé de Bakolcz in persona 
nobilis dominae Barbaráé filiae didi condam Andreáé de eadem 
Rakolcz universis rebus et bonis mobilibus ae juribus possessiona
riis in dicta possessione Kerthwelyes et alias ubivis habitis et exis-
tentibus allegasset, praetacta jura possessionaria atque bona non 
ipsum Ambrosium Porkoláb dominum et maritum ejusdem domi
nae, sed eandem dominam Barbarám sororem suam carnalem, omnis 
juris titulo ooncernere, tandem mox et in continenti advenienti 
üluc praefato Ambrosio Porkoláb; idem tam dictis universis rebus 
et bonis mobilibus quam etiam praescriptis juribus possessionariis 
in eadem Kerthwelyes et alias ubivis, in quibuscunque eomitatibus 
intra ambitum huius regni Hungáriáé habitis occupationibus et 
statutionibus eorumdem et earumdem contradixisset eosdemque 
vestrum regium et nostrum homines evaginato gladio ac ense 
nudo ostenso, vi et potentialiter repulisset. Item ibidem et eodeui 
die sabbathi annotatus Georgius de praedicta Kerthwelyes modo 
simili portionibus suis possessionariis in eadem Kerthwelyes, alns 
etiam ubivis et in quibuscunque eomitatibus intra ambitum prae-
dicti regni habitis et existentibus caeterisque rebus et bonis eius-
dem mobilibus eosdem vestrum et nostrum hommem ab hujusee 
módi executione ostenso et extracto nudo gladio sua auctontate 
potentialiter repulisset. Item die sequenti dominico scilieet proximo 
ante dictum festum Beati Thomae Apostoli nune venturum ad 
í'aciem possessionis Rakolcz vocatae, eonsequenterque portionum 
possessionariam annotatorum condam Petri de eadem Rakolcz nec 
non Michaelis de praedicta Rakolcz et Ladislai filu ejusdem ac 
Francisci de eadem Rakolcz convictorum in eadem Rakolcz m dicto 
comitatu Zempleniensi existenti habitaram modo simih vicinis 
et eommetaneis ejusdem et praesertim nobilibus Simoné Lhontnos 
de Nathafalva, Anthonio de dicta Kerthwelyes, Laurentio de Zthara, 
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Nieolao de Thwssa, Bartholomaeo de Hrabocz, Johanne de Zthan-
kocz et altero Johanne Literato de diéta Zthankoez universis 
inibi legitimis convocationibus faotis ac eisdem praesentibus acces-
sissent, et dum praefatus homo ipsius Vestrae Serenitatis ante-
lato nostro testimonio semper praesente, praetactajura possessionaria 
resque et bona ipsorum convictorum universa oecupare easque et 
eadem praetitulato actori titulo pignoris statuere voluisset: tune 
nobilis Miehael de praedicta Rakolez suo nec non praefati Ladislai 
filií, item Sigismundus de eadem Rakolez similiter suo ac Francisci 
camalis et Ludovici de praedicta Raholcz fratris eorumdem, tum 
iidena in ipsorum tumque quidam Blasius Zwsko dietus familiáris 
annotatorum Sigismundi et Francisci et aliorum convictorum nomini-
bus et ín personis hujusmodi reambulationibus et statutionibus prae-
tactorum jurium possessionariorum et bonorum in eadem Rakolez 
et aliis ubivis et in quibusqunque comitatibus et possessionibus 
habitorum et existentium contradixissent. Evulsoque ae extracto 
numero trinario nudo gladio praefatos Vestrae Serenitatis et nos-
trum homines ab illinc repulissent sicque hujusmodi judiciariorum 
deliberationem et eommissionem ipsius Vestrae Serenitatis conti-
nentiamque literarum vestrarum adjudicatorianim sententionalium 
et alia omnia quae eisdem continerentur debitae executioni deman-
dari et effectui mancipari et perficere eosdem nusquam et nullo 
modo permisissent, ob quam quidem potentiariam repulsionem prae
fatus homo Vestrae Serenitatis dicto nostro . . . . seriem itaque 
hujusmodi repulsionis prout et quemadmodum per praefatos ves-
trum regium et nostrum homines nobis reeitatum extitit, ad tricesi-
mum secundum diem nune proxime affuturum in eisdem literis 
adjudicatoriis praefixum eidem Vestrae Serenitati fideliter duximus 
reseribendi atque remittendi. Dátum oetavo die diei hujusmodi exe-
cutionis et repulsionis praenotatarum, anno Domini millesimo 
quingentesimo sexto. 

Serenissimo principi pro nobili Stephano filio Mathiae Asguthy 
de Kertwelyes eontra nobiles Ludovicum fratrem carnalem eondám 
Petri de Rakolez, in quern mortuo ipso condam Petro fratre suo 
praesens causa est condescensa et Ambrosium Porkoláb de dicta 
Kertwelyes, Georgium de eadem, Michaelem de Rakolez et Ladis-
laum filium ejusdem ac Franciscum de eadem super quibusdam 
possesionariis repulsione vestri regii et nostri hominum modo 
intrasoripto facta ad terminum infraseriptum est reportanda relatio 
ad judicem. 

II . 

Serenissimo principi Dominó Wladislao Dei gratia Regi Hun
gáriáé et Bohemiae etc. Dominó ipsorum gratiosissimo. Benedictus 
Kornis praepositus et eonventus ecclesiae sanetae Crucis de Lelesz 
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orationes in Dominó devotas perpetua oum fidelitate. Vestra noverit 
öerenitas, quod nos summo cum honore receptis literis Vestrae 
Serenitatis evocatoriis et insinuatoriis Budae in festő beati Anthonii 
confessoris proxime praeterito pro parte nobilium Lodovici fratris 
carnalis eondam Petri de Rakocz, Ambrosii Porkoláb de Elertwelyes, 
treorgii de eadem Kertwelyes, Michaelis de dicta Rakocz ao Ladislai 
nbi eiusdem et Francisei de eadem Rakocz gratiose et eontra nobi-
lem Stephanum filium Mathei Asgwthy de dicta Kertwelyes evoca-
torie et insinuatorie super quodam novo judicio causae literis in 
eisdem denotatis confectis et emanatis, nobisque loquentibus et 
ciatis; quas habita seriéi executione capite sigilli nostri consignantes 
exhibentibus restituimus. Juxta quidem continentias earumdem man-
datis ipsius Vestrae Serenitatis nobis literis in eisdem . injunotis 
obedienter, ut tenemur, unacum Andrea de Hrabolcz homine Vestrae 
Serenitatis literis in eisdem inter alias homines regios nominatim 
conscriptos unum ex nobis videlicet religiosum Petrum de Lelesz 
presbiterurn ecclesiae nostrae conventualem ad praemissas evoca-
tionem et insinuationem exequendas nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos reversi nobis 
uniformiter retulerunt eo modo, quod idem homo Vestrae Sereni
tatis ipso nostro testimonio praesente, feria seounda proxima post 
Uominicam Laetare proxirne praeteritam praefatum Stephanum 
filium Mathei Asgwthy de jam dicta Kertwelyes in domo habita-
tionis suae in eadem Kerthwelyes habita literas ipsius Vestrae 
Serenitatis adjudioatorias sententionales eontra praenominatos expo-
oentes reportatas in eisdemque literis Vestrae Serenitatis deno-
tatas simul cum cunctis earumdem processibus exinde qualitercunque 
secutis exhibiturum eontra annotatos Lodovicum, Ambrosium, Geor-
gium, Michaelem, Ladislaum et Franciscum exponentes, eausa in 
praemissa nóvum judicium recepturam, ad tricesimum secundum 
diem diei evooationis huiusmodi exhinc factae computando, Vestrae 
Serenitatis ubieunque' tunc Deo duce constitueretur, evocasset in 
praesentiam, litis pendentia, si qua foret inter ipsos, non obstante 
insinuassetque ibidem eidem ut sive ipse termino in praedicto coram 
Vestra Serenitate compareat, praeseriptasque literas Vestrae Sere
nitatis adjudioatorias sententionales simul cum praeseriptis suis pro
cessibus exhibeat, sive non, ipsa Vestra Serenitas ad partis com-
parentis instantiam id faciet in promissis, quod juri yidebitur expe-
diri. Dátum octavo die diei evooationis et insinuationis praenotatae. 
Anno domini millesimo quingentesimo septimo. 

* 
Az eddigiekből és a még alább következőkből kitűnik, hogy 

'a Rákócziak nemzedékrendjének egy része következőleg alakúi: 
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Benedek 1409—1413. 
(elődeit lásd az „Erdélyi Múzeum" 1898 évi folyamának első füzetében.) 

László 1436—1450 Tstván 
, < • • , • • • , 

Benedek, Mihály, Gábor Pál Gáspár András Menyhért 
1Ő0G. 1509. 1468—1498 14U8—1476 1468—1476 1472—1476 

t 1506 előtt 

Lnszló György István Péter Lajos I. Zs igmond F e r e n c z Borbála* 
1506—1509. 1509. 1509. f 1506. 1506—1507. 15116. 1506. 1506. 

a fejedelmi ág férje Porkoláb 
egyenes őse. A m b r u s 1506. 

Mátyás 1609, János 1521, György stb. 

E z a felfedezés nemcsak hogy Zsigmond és Ferencz testvé
reknek eddig ismeretlen atyját állapítja meg, de egyúttal a r ra is 
szolgál, hogy egy a Rákócziak családfájába egy pár év óta bele
csúszott genealógiai tévedést helyreigazítson. 

A „Turul" 1884 évi folyamában olvastuk, hogy egy a vörös
vár i levéltárban őrzött okmány szerint I . Zsigmond és Ferencznek 
1525-ben még Lajos, György és Márton nevű fivérei is voltak, 
k ikről azt tartják, hogy Felső-Vadász vételében vagy nem voltak 
részesek vagy pedig akkortájt oly zsengekorúak, hogy neveiket a 
vételszerződésbe be nem vették. Miután ez utóbbi feltételezés elég 
valószínűséggel és jogosultsággal bírt, ennek következtében Lajos, 
György és Márton 1884 óta a Rákócziak összefüggő nemzedékrendi 
tábláján, mint I . Zsigmond és Ferencz fivérei szerepelnek. A fen-
nebbi felfedezés halomra dönti ezt. 

Tud juk most, hogy I . Zsigmond már 1506-ban egy bírói 
bizot tságot fegyveres kézzel a tárgyalási teremből k ikergete t t és 
hogy Borbála nevű nővére akkor már férjes nő v o l t ; ebből pedig 
következik, hogy Rákóczi András e két gyermekének 1506-ban már 
éret t k o r ú n a k ' kellett lennie. Miután azonban András akkor 
már nem élt, alig hihetjük, hogy még 1517-ben (midőn Zsigmond 
és Fe rencz a vadászi birtokot vette) három zsenge korú gyermeke 
lett volna. Tudjuk azon kivííl, hogy Zsigmond 1506-ban nem csak 
saját, hanem Ferencz nevű fivérének nevében is cselekedett. H a még 
más három fivére lett volna, biztosra vehetjük, hogy m é g azon 
esetben is, ha zsenge korúak lettek volna, reájok hivatkozott volna. 
Mindezekből majdnem apodiktikus bizonyossággal az tűnik k i , hogy 

* E Borbálát Csoina József nAbaújvármegye nemes családáic ez. műve 
(470 old.) is ismeri. Nála it Porkoláb Ambrusnak a neje. 
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Rákóczi András csakis Zsigmond és Ferencz nevíí fiukat hagyott 
hátra maga után és hogy a vörösvári okmánynak „fratres" kifeje
zése tágabb értelemben „rokonok"-nak veendő, mert hogy az eddig 
nem elég ismeretes mellékvonalokban 1525-ben egy Lajos, György 
és Márton létezhetett, korántsem tagadhatjuk. Ez állításnak egyik 
további bizonyítékát abban is találjuk, hogy I. Zsigmond egy a 
leleszi konventben őrzött okirat szerint1 1509^ben Rákóczi Mihály
ná l és fiaival: László, György és Istvánnal két, a zemplénmegyei 
Morva nevű ősi birtokuknál fekvő malmot felosztott, mely alka
lommal egyúttal fiának, Mátyásnak és fivérének, Ferencsnek nevében 
működik. It t sem említi a fennebbi állítólagos három más fivérét, 

1 V. ö. Csorna, Abaííjvármegye nemes családai 471 old. 
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