
MÁLYUSZ ELEMÉR 

Budai Farkas László 

Hunyadi János idejében két Farkas Lászlót látunk a közélet terén 
szerepelni. Egyikük, aki felváltva a Somogy megyei Dédről és az Eszter
gom megyei lábat lanról nevezte magát, Hunyadi kormányzói tanácsá
nak volt tagja, a másik, Budai Farkas László mint harmincadispán, 
majd Csepel-sziget ispánja gyanánt ismeretes. Életkoruk annyira azonos, 
a róluk szóló oklevelek pedig annyira szinte láncszemek módjára fűződ
nek egymáshoz, hogy pályájuk futólagos áttekintése alapján hajlandók 
volnánk egyetlen embert látni a két név mögött. Ily feltevés mellett 
tagadhatatlanul sok körülmény szól. Elsősorban az, hogy mindketten 
budai oklevelekből ismeretesek, azután haláluk időpontja — ugyanaz 
a járvány ragadta el őket —, továbbá a sajátságos jelenség, hogy 
érvényesülésük egymást követő állomásai minden erőszakolás nélkül 
egyetlen életsorsba beilleszthetők, legfőképpen pedig, hogy hiányoznak 
azok a személyi adatok, amelyek az azonosságot azonnal megerősítik 
vagy cáfolják. Az oklevelek ugyanis elárulják Budai feleségének nevét, 
viszont hallgatnak gyermekeiről és atyjáról, ugyanakkor Dédi feleségé
nek családja felől homályban hagynak, gyermekei és atyja nevét ellenben 
felsorolják. Szerencsénkre van két írásos emlékünk, amelyek egyike 
Dédit az esztergomi érseki palotában mint várnagyot szerepelteti, a 
másik pedig Budait ugyanazon a napon Bécsben Erzsébet királyné kör
nyezetében, s ily módon egyszerre nyerünk bizonyságot, hogy két Farkas 
László élt egy időben, valamint támpontot, hogyan válasszuk szét az őket 
említő adatokat.1 

Amíg a névazonosság önkéntelenül arra csábít, hogy két szereplőt 
egynek tekintsünk, Budai Farkas László egyidejűleg használt másik 
neve, Tirnauer László viszont megnehezíti, hogy azonnal felismerjük: 
ugyanazon életpálya egymást kiegészítő, egymáshoz szervesen kapcsolódó 
mozzanatai felől tájékoztatnak a látszatra össze nem függő írásos meg
emlékezések. Ismét szerencsénkre ugyanabban az ügyben ugyanazon 
a napon kelt oklevelek Farkast Tirnainak is nevezik. Az egyik, az 1447. 
jún. i-i radkersburgi fegyverszüneti egyezmény egyebek közt kötelezte 
Salánki Ágoston győri püspököt, hogy Frigyes király részére szerezzen 
vissza Ladislaus Farkas, Petrus Koler és Iodocus de Kassew kezéből 
egy adóslevelet,2 a másik, ugyancsak jún. i-i oklevélben pedig a püspök 
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külön is kötelezettséget vállalt Frigyessel szemben, hogy a Lassla von 
Tirna, Peter Kolir és lost von Kassaw birtokában levő adóslevelet átszol
gáltatja neki.3 Hivatkozhatnánk továbbá arra is, hogy Pozsony város 
1442. febr. 11-én Lazzla Tirnher-t magyarországi főharminca dósnak 
nevezi,4 Erzsébet pedig dec. 2-án főharmincadosának Ffarkas Lasla-t 
mondja,5 úgy véljük azonban, hogy több bizonyítékra már nincs szükség, 
s a Farkas-Tirnauer azonosságot vitathatatlannak tekinthetjük. Mégis, 
hogy az olvasó maga is meggyőződhessék feltevésünk helyességéről, 
minden egyes okleveles adatnál jegyzetben fel fogjuk tüntetni, hogy 
a családnév mily változatban szerepel. 

Elismerjük, hogy játékszerű időtöltésnek tűnhet fel szétválogatni 
és összerakosgatni több-kevesebb cédulát, amelyekre a Farkas, Tirnauer 
nevek vannak feljegyezve, sőt azt is elismerjük, hogy az olvasó kétségét, 
vajon érdemes-e ilyesféle dologgal vesződni, azzal sem oszlatjuk el, ha 
jelezzük, hogy a probléma még kuszáltabb, mert egy alkalommal Farkas 
Lászlót Szentgyörgyinek nevezték. A genealógiai kapcsolat tisztázása 
még akkor sem igen éri meg a reá fordított időt és fáradságot, ha olyan 
emberről kívánjuk megállapítani, vajon magyar vagy német származású 
volt-e, akinek bíráskodása alatt dőlt el fegyveres küzdelemben, hogy 
a magyar céhpolgárságnak a korábbinál nagyobb részt kell kapnia a budai 
városi tanácsban. A Budai Farkas Lászlóról fennmaradt adatok egyedül 
azért igényelhetnek nagyobb figyelmet, mint egy nem is nehéz rejtvény 
megfejtése, mert összeillesztésük közben megállapíthatjuk, hogy egy 
budai patrícius mire használta fel azokat a politikai és gazdasági előnyö
ket, amelyeket a XV. század közepének zavarai közt, tagadhatatlanul 
ügyesen feltalálva magát, biztos kézzel ragadott meg. 

Farkas László 1438. márc. 17-én, amidőn legelőször feltűnik — még
pedig Tirnauer néven — előttünk, Buda város főbírája.6 Mivel Budán 
a tisztújítás napja április 24-e volt, bizonyosra vehető, hogy Zsigmond 
uralkodása alatt választották meg bíróvá. Közéleti szerepléséről korábbi 
időrendi adat nem ismeretes. A budai bírák teljes névsora, sajnos, nem 
áll rendelkezésünkre,7 talán sohasem lesz teljes, s így bizonytalan, vajon 
1437 előtt nem viselte-e a bírói tisztet, sőt azt sem tudjuk eldönteni, 
hogy 1438-ban, Szt. György-napkor nem választották-e meg újból bíróvá. 
De talán nem is fontos, hogy szoros egymásutánban nyerte-e el azok bizal
mát, akik a város vezetését kezükben tartot ták. Az a lényeges, hogy 
az uralkodó csoport tagjai az 1439-i tisztújításkor mint a maguk emberét 
ültették ismét a bírói székbe. Farkas László 1439. ápr. 24-vel kezdődő 
bírói ténykedése adatszerűen igazolható. Ez év aug. 15-én Erzsébet 
királyné Farkas Lászlót — okleveles adatban ez alkalommal először 
ily néven — Buda bírájának és egyszersmind harmincadispánnak 
mondotta.8 

Az a körülmény, hogy Farkas László országos szerephez jutott , 
a központi pénzügyigazgatási szervezet egyik szektorának irányítójává 
lett, alkalmasan magyarázhatná nevének második változatát. Úgy lehetne 
felfognunk, hogy a Budai megjelölés, amelynek otthon semmi értelme 
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sem volt, általános érdekű parancsokban jól hangzott, s világosan kife
jezte, hogy viselője a fővárossal szoros kapcsolatban áll. Igaz, Tirnauer 
egyik bíró elődjét, Siebenlinder János kamaraispánt latin oklevelekben 
sem mondották mindig de Septemtiliis-nék, tehát Farkas is használhatta 
volna megszokott nevét, éppen 1439-ben azonban, a köznemesség fellé
pésének hatása alatt, a központi pénzügyi igazgatás egyik vonása módo
sult. Nemalényeget érintően, hiszen az 1439-i országgyűlés változatlanul 
a király rendelkezése alatt hagyta az állami jövedelmi forrásokat. Csak
hogy, mivel a nagybirtokos urak 1437-ben, Albert királlyá választásakor 
leplezetlenül megmutatkozó kisajátítási törekvéseivel szemben találta 
szükségesnek a köznemesség a harmincad, a kamaranyereség, a bányák, 
az urbura, a pénzverés elidegeníthetetlenségét kiemelni,9 erős hangsúlyt 
kapott, hogy a jövedelmek kezelői nem lehetnek idegenek.10 Nem arról 
volt szó, hogy magyarul beszélők nyerjenek alkalmazást. A decretum 
szerzői Magyarországon született, érdekeikkel, rokonságukkal ide fűzött 
emberekre gondoltak. Tirnauer tehát változatlanul szerepelhetett volna 
régi nevén azután is, hogy átvette a harmincadispánságot. Ugyanakkor 
tagadhatatlan, hogy mint Budai Farkas I,ászló eleve sok kételyt, bizony
talankodást és ellenkezést kerülhetett el. 

Azt a feltevést, hogy Tirnauert országos érdekű szolgálata ösztö
nözte a Farkas név használatára, ha talán nem is nélkülözi a valószínűség 
látszatát, el kell ejtenünk, mivel a név a harmincadispánságot megelő
zően már megörökítődött, hozzá német szövegben a magyarra jellemző 
szórendben, következésképp magyar ajkon kellett kiformálódnia. Az oszt
rák Chiphenwerger megénekelve még Albert életében a budai 1439-i ese
ményeket, két alkalommal így rögzítette meg a nevet: Farcuslasla.11 

Mivel az énekszerző információit a helyszínen szerezhette, nem merülhet 
fel kétség, hogy a budai bíró nevét úgy jegyezte fel, amint hallotta. 
A tulajdonnevek ily átvétele, megtoldva a tisztség nevével, később is 
általános. A sok eset közül csak egyre hivatkozunk: Eschenloer, a borosz
lói jegyző és krónikás Czupperwoyda-t írt, mert így hallotta emlegetni 
Mátyás egyik bandériumának vezérét, Csupor Miklós vajdát.12 

Farkas I^ászló ezek szerint magyarnak volna tar tható. Ez a feltevés 
valószínűsíthető, mivel hivatkozhatunk arra, hogy 1450-ben élt Budán 
egy Farkas György, ennek rokonsága pedig magyar eredetre utal: apósa 
Kövér Miklós váradi polgár volt, sógora — felesége nővérének férje — 
pedig Szatmári Tamás diák.13 Farkas Iyászlót akár ezzel a minden jel 
szerint Kelet-Magyarországból beköltöző családdal is összekapcsolhatnók, 
és még több joggal tehetnők fel, hogy magyar vidékről hozta magával 
nevét. Azt, hogy honnan származott, a Tirnauer név dönti el: Nagy
szombatból. Oly városból, amelynek lakosai közt a XIV—XV. század 
fordulóján bizonyára éltek magyarok, vezető rétege azonban, amelyből 
a bíró és az esküdtek, sőt a nagyobb tanács tagjai is kikerültek, német 
volt.14 1441-ben i t t háza volt Farkasnak, családja tehát akkor még min
dig tar tot ta a kapcsolatot azzal a várossal, amelyben Budára költözése 
előtt élt. Pedig csak átmenetileg telepedett ott meg. Mivel Ulászló 1441-
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ben Szentgyörgyinek nevezte a nagyszombati házától megfosztott Farkas 
Iyászlót,15 a család azon lakóhelyéül, ameddig eredetét visszavezethetjük, 
a Pozsony megyei Szentgyörgyöt tekinthetjük. A Kis-Kárpátok tövében, 
híres borvidéken fekvő mezőváros a Szentgyörgyi és Bazini Gróf család 
birtoka volt, német lakosokkal, akik közt azonban, mivel a település 
inkább mezőgazdasági jellegű, mint a tárnokszéki városok közé tartozó 
Nagyszombat, magyarokat joggal tételezhetünk fel. Ha a közelben fekvő 
testvérvárosban, Bazinban a XV. század első felében egy utcát piatea 
Ungarorum-nak, Ungargasse-nak hívtak,16 több-kevesebb magyar polgár 
Szentgyörgyön is élhetett. 

Farkas Iyászló családjának az a tagja, aki Szentgyörgyről Nagy
szombaton keresztül Budára került, magyar származásúnak tekinthető. 
Ellenkező esetben Farkas1 nem nyert volna a keresztségben Iyászló nevet, 
amely ugyan nem mondható csak magyar vidéken dívónak, de inkább 
magyar jellegű, mint sok más; legfőképpen pedig nem rögzítődött volna 
meg családneve oly alakban, amint azt a német szövegek reánk hagyo
mányozták. 

Mindezeknek a feltételezéseknek és következtetéseknek nem mond 
ellen a Tirnauer név. Ellenkezőleg, rámutat arra a társadalmi rétegre, 
amely Farkas családját befogadta, amelynek körében otthon érezhette 
magát. Budán sok magyar polgár élt, éppen elegen, hogy a városba költö
zők magukkal hozott magyar nevét megjegyezzék és fenntartsák. A kör
nyezet döntő szerepe a családnevek megrögzítődésénél jól ismert, de talán 
mégsem felesleges újból kiemelnünk, hogy a faluközösség, a városi polgár
ság, a megyei nemesség, sőt a királyi udvar is a körébe érkező jövevényt 
örömestebb ruházta fel oly névvel, amely annak legkönnyebben észre
vehető tulajdonságát, idegenszerű beszédét vagy ily származását eláruló 
magatartását tükrözte, mint tanulta meg az értelmetlenül csengő régi 
nevet. Az új megjelölés tehát, mivel a környezet fogalmazza meg, nyelvi 
vonatkozásban elsősorban erre, nem pedig viselőjére jellemző. Az Orosz, 
Kun, Oláh stb. nevű jobbágyokat nyilvánvalóan másképp hívták, 
mielőtt kiszakadva nemzetségükből, rokonaik közül, magyar környezetbe 
kerültek; a nemes származású Erdélyi Antal somlyói várnagynak odahaza 
Somkereki volt a neve,17 Stepkfalvai Jakab pedig attól kezdve használta 
a tágabb szülőföldjére utaló Szepesi nevet, még országbíró korában is, 
hogy elhagyta megyéjét.18 De ugyanígy te t t a német környezet is a körébe 
jutot t magyarokkal. Ezért lett a Sopronba beköltöző Csapodi Jánosból 
a XV. század első negyedében Hans von der Heide, a Magyaróvárról 
származó Orbán Péterből és Andrásból Altenburger,19 s ugyanígy lett 
a nagyszombati Farkasból Budán Tirnauer. 

A környezet, amelynek számára fontosabb volt, hogy új tagját 
származási helye után tartsa számon, ne pedig magyar nevét jegyezze 
meg, területileg jól körülírható. Ez a réteg abban a városnegyedben lakott, 
amelyben Farkas Lászlónak két háza is állott. Az utcát 1440-ben, amidőn 
I. Ulászló elkobozta Farkas mindkét házát, Német utcának, piatea 
Teutonicorum-nak nevezték. A mai Űri utcának a Szentháromság utca 
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környéki középső szakaszával azonos. Farkas egyik háza az utca keleti — 
mai páratlan számozású — oldalán feküdt Vilmos polgár és Ádám pap 
házai között, a másik körülbelül vele szemben, a nyugati oldalon, Korlath 
bíró és Munich Henrik házaitól közrefogva.20 Munich Siebenlinderjános 
veje volt, s joggal tehetjük fel, hogy a házat apósától, Buda egykori 
bírájától örökölte.21 A két bírói család háza közti épület díszben és nagy
ságban bizonyára hozzá illett szomszédjaihoz, s alkalmas színhely, hogy 
ot t 1438. márc. 17-én Kassa város bírája és három esküdtje, Pest bírája 
és két esküdtje, Eperjes bírája és két esküdtje összeüljön Szentgyörgyi 
László és Bazini György magyar, Hohenberg István és Doss Erhar t 
osztrák urakkal, s Albert király szóbeli utasítására ítéletet hozzon egy 
bécsi viaszöntőnek alkalmazottjával támadt viszályában.22 

A Német utca lakóinak foglalkozására az utca többi, párhuzamosan 
használt nevéből következtethetünk. Bár a középkori utcák nem tago
lódtak a ma szokásos módon külön elnevezésű részekre, hanem egy-egy 
megjelölés annak egyszer rövidebb, máskor hosszabb részére terjedt ki, 
a Német utcát szokatlanul sok névvel ruházták fel. Mellőzve az északi 
részen fekvő Mindenszentek-kápolna után nyert, valamint a kevésbé 
j ellemző Hátsó utca nevét,23 a jellegzetes Nyíró és Posztómetsző neveket 
kell kiemelnünk. 

A nyírás a posztókészítés utolsó fázisának, az appretálásnak, azaz 
a szövőszékről lekerült nyers szövetnek az ismételt mosással, ványolás-
sal, szárítással, simítással együtt egyik szakasza, s feladata a szövetet 
a bolyhóktól megszabadítva egyenletessé tenni.24 A munkafolyamat 
befejező része, a nyírással együtt oly fontos műveletnek számított, a szö
vet tetszetős voltát annyira fokozta, hogy Firenzében rendszeresen meg
ismételték.25 A posztónyírás nagy gyakorlatot és ügyes kezet kívánt. Nem 
tömegmunka volt. A nyírok száma nem is magas. Több-kevesebb azon
ban minden középkori városban található, ahol takácsok tevékenykedtek, 
mivel a szövőipar fejlődése általában a munkamegosztás irányában 
haladt, a kereskedelmi forgalomba pedig nagy tömeg posztó került 
nyíratlanul.26 A feltételek a posztónyíró foglalkozás folytatásához Budán 
sem hiányoztak, s bár túlzás volna itteni fejlett posztókészítésről beszélni, 
tömegigények kielégítésére szolgáló készítmények a Nyíró utcában 
elnyerhették végső alakjukat. 

A posztómetszők, a pannicidák, akik után az utca másik nevét 
kapta, nem kézművesek voltak, hanem kereskedők. Páriz-Pápainak Bod 
Péter által átdolgozott szótára még megkülönböztette a posztómetszőt 
(pannicida, Tuchschneider) a posztókészítőtől (pannifex, Tuchmacher) 
és posztónyírótól (tonsor panni, Tuchscherer), de Bartal szótára tévesen 
a szűrposztókészítővel, sőt szabóval azonosította. Pannos incidere annyit 
jelentett, hogy a kereskedő jogosult a végposztóból a vevő által igényelt 
részt rőfszámra lemérni, lemetszeni és eladni. Az incisio pannorum német 
megfelelője, a Gewandschnitt, s még inkább az incisornak Gewandschnei-
der jelentése csak bennünk kelti a kézművesség képzetét,27 a francia 
számára ,,le commerce de drap en détail, droit de vendre du drap à 

157 



l'aune, en détail", illetőleg „marchand de drap en détail, à l 'aune" 
értelme28 kétséget nem hagyóan világos. 

A posztómetszők, amidőn a végszámra behozott idegen posztókat 
kicsiben eladták, aránytalanul nagy és biztos jövedelemhez jutottak. 
Helyzetük kiváltságos volt, s annak fennmaradásán egymással szoros 
szövetségben őrködtek. Megosztoztak a gazdasági hatalmon éppen úgy, 
mint a politikáin, amelyet a városi tanács tagjaivá lett társaik útján 
gyakoroltak. Egyes északnémet városokban, pl. Brémában a legelőkelőbb 
polgárok közé tartoztak. A posztómetszők az árusítást kamaráikban 
bonyolították le, amelyek Boroszlóban a mercatorium-ban, Wismarban 
a városház földszintjén sorakoztak egymás mellett. I t t a kamarákat 
évente kisorsolták egymás közt a Gewandschneider-ek, hogy egyiküket 
se érhesse tartósan mellőzés, Boroszlóban pedig, amióta a camerák száma 
40-ben állandósult, ezek tulajdonosai az ottani kereskedő gilde leggazda
gabb tagjainak számítottak.29 Az árusítóhelyek, a kamarák nem mindenütt 
tömörültek egyetlen épületben. Bécsben a ma is Tuchlauben-nek neve
zett utca volt az üzletkötések színhelye.30 Budán ugyanez volt a helyzet. 
I t t a posztómetszők kamarái a Posztómetsző utcában helyezkedtek el, 
de átnyúltak a déli irányban folytatását képező Szt. György utcába, a mai 
Úri utcának a Dísz tér felőli részébe is. Arra vonatkozólag, hogy miként 
is képzeljük el a posztósok budai megtelepedését és árusítóhelyeiket hol 
keressük, két oklevél adatai nyújtanak útbaigazítást. Ismertetésük csak 
látszólag térít el tárgyunktól. Mivel nagyszombati származású posztó
kereskedőről szólnak, segítségükkel mintegy pótolhatjuk azokat az ada
tokat, amelyek Farkas I^ászló élete kezdeti szakaszából, sajnos, nem 
maradtak fenn. 

Az első oklevél bérleti szerződés, amely szerint 1427-ben Tirnauer 
Farkas (Wolfgangus Tyrnawer) budai polgár és felesége évi négy arany
forintért bérbe vesznek a Szűz Mária-plébániától egy házat, valamint 
egy kőből épült, a házhoz hátulról közvetlenül csatlakozó kamarát, 
amely posztóárusítás céljaira alkalmas.31 A ház fekvését az oklevél nem 
határozza meg, még az utca nevét sem említi, csak a két szomszédos ház 
tulajdonosait. Az egyik Mehlmeister Konrád esküdt, a másik maga Tir
nauer Farkas. A hiányzó adatot a második oklevél szolgáltatja. Eszerint 
I. Ulászló 1440-ben eladományozta Farkas (Wolfgangus) budai polgár 
házát, amelyet tulajdonosától azért kobzott el, mert az Farkas I^ászló 
egykori bíróhoz csatlakozva, hűtlenség bűnébe esett. A kőház, mondja 
a király, észak felől közvetlenül „magister Meel" budai polgár házával 
szomszédos, és egyike azon házaknak, amelyeket a két Szt. György utca 
fog közre és a posztósboltok felső végénél fekszik.32 Az 1427-ben bérbe 
vet t és 1440-ben elkobzott ház azonosságát a tulajdonos személyén kívül 
bizonyossá teszi az, hogy északi szomszédja mindkét alkalommal Mehl-
meister. Az ugyanis nem szorul bizonyításra, hogy a királyi kancellária 
Mehlmeister nevét írta „magister Meel"-nek. 

Nem ennyire egyszerű a ház fekvését közelebbről megállapítani. 
Az egyik Szt. György utcát, mint az imént említettük, már lokalizálta 
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a kutatás,3 3 a másikat illetőleg azonban találgatásokra vagyunk kénysze
rülve. Az bizonyosnak látszik, hogy a Szt. György-templommal kellett 
kapcsolatban lennie, s az egyik oda vezető utcával lehet azonos. A Szt. 
György-templom a mai Dísz tér északi részénél állván, ide a mai Úri 
utcán kívül közte és a mai Tárnok utca között velük párhuzamosan egy 
harmadik vicus is vezethetett. Talán inkább csak rövid sikátor, amely 
dél felé elveszett a Szt. György templom környéki árusítóbódék között, 
északra azonban benyúlhatott azon házak mögé, amelyek bejárata az 
Úri utca felől nyílott. Nem zsákutca lehetett, hanem elhajolva az Úri 
utcába torkollhatott. A Szt. György utcák által közrefogott házak termé
szetszerűleg szűk területre szorultak. Érthető ezek után, hogy az 1427-i 
oklevél nem említ udvart, hanem a házhoz hátulról csatlakozó kőkama-
rát, amelynek — hozzátehetjük — a bejárata a második Szt. György 
utcáról nyílhatott. 

Az 1440-i oklevél immediate szavából, s mert csak az északi szom
szédot említi, további következtetés volna levonható. Ha a második 
Szt. György utcát Tirnauer háza és az 1427-ben általa bérbe vett ház 
között képzeljük elhúzódni, érthetővé válik, miért vett bérbe egy házat, 
miért nem a saját házában rendezte be posztóüzletét. Kigondolásunk 
szerint a posztóskamarák a Posztómetsző utcában s folytatólag a tulaj
donképpeni Szt. György (Úri) utca elején állottak addig a sikátorig 
(Balta köz?), amelyet az 1440-i oklevél a másik Szt. György utcának 
nevez. Ez a sikátor jelenthette 1427-ben a határt , ameddig a posztós
kamarák elhúzódtak. A megszabott határok között csak korlátozott 
számú kamara állhatott, híven a német városok zárt rendszeréhez. 
1427-ben Tirnauer Farkas megkaphatta a posztókereskedőktől a felhatal
mazást az árusításra, ezek bevették maguk közé, kamarát azonban nem 
építhetett — feltevésünk szerint — a határon túl fekvő házához kapcso
lódva. Felhasználhatta azonban a kamarasor utolsó tagjánál fekvő ház 
hátsó részéhez csatlakozó kamarát, mivel az még a határon belül esett. 
Ha tudnók azt, hogy 1440-ben eredeti háza már nem volt birtokában, 
még nyilvánvalóbb lenne a bérelt ház jelentősége. Bizonyosnak tekint
hetnők, hogy az értéke alapján számottevőnek nem mondható házat 
a hozzá fűződő posztóárusítási jogosultság tet te számára becsessé.34 

A két család, amelynek sarjai Tirnauer Farkas és Farkas I^ászló 
voltak, azonos viszonyok közt lett budaivá. Nincs semmi jel, hogy roko
nok lettek volna. Ulászló 1440-ben Wolfgangus polgárt Farkas Iyászló 
párthívének mondja, nem tesz azonban említést rokonságukról, amit 
pedig aligha mulaszt el, ha ily kapcsolat lett volna közöttük. Az a körül
mény, hogy két különböző család Nagyszombatról beköltözve azonos 
nevet nyer, és ugyanabban az utcában szerez magának házakat, megen
gedi, hogy a módot, ahogyan Farkas László budai polgárrá lett, tipikus
nak tekintsük. Ugyanígy a körülményeket is, amelyek foglalkozásuk 
folytatását megszabták. 

Farkas I^ászló Posztómetsző utcai házai, ezek egyikének a Sieben-
linder-Münich házzal való szomszédsága arra mutatnak, hogy azon 
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kereskedők közé tartozott, akiket árusítóhelyük után a budai jogkönyv 
Kammerherreknek nevez. A Gewölbherrekkel szemben, akiknek posztó
val, vászonnal, fűszerrel és olajjal csak nagyban szabad kereskedniük, 
az övék a posztókiskereskedelem haszna, anélkül azonban, hogy a nagy
bani árusításból ki volnának zárva, viszont a Krämerek érdekében nem 
foglalkozhatnak fűszerárusítással.35 Bár Gewölbe, Kammer és Kram 
egyaránt árusítóhelyek, a Gewölbherr, Kammerherr és Krämer szavak 
a kereskedők három oly csoportját jelölik, amelyek elválaszthatók egy
mástól. Mint általában mindenütt a középkorban, Budán sem jelentett 
a nagy- és kiskereskedelem közti különbség az előbbi javára rangsorbeli 
előnyt. Oly nagykereskedelem ugyanis, amelynek célja a fogyasztókat 
figyelmen kívül hagyva, az árut más ország kereskedőihez eljuttatni, 
csak a korszak végén alakult ki. Minden nagykereskedő szívesen adta volna 
el áruját közvetlenül a fogyasztónak, ebben azonban oly tilalmak akadá
lyozták, amelyeket a városok foganatosítottak, s amelyeket el kellett 
viselnie. A városok általában az idegenekkel szemben igyekeztek, még
pedig teljes sikerrel, polgáraik érdekeit megvédelmezni, mint magától 
értetődő jelenséget véve tudomásul, hogy máshol megint az ő polgáraik 
számítanak idegeneknek.36 Az Ofner Stadtrecht korlátozó határozatai 
azonban nemcsak idegenek ellen irányulnak, hanem a Kammerherrek 
érdekében budai polgárok, Gewölbherrek ellen is. Az utóbbiakban olyan 
kereskedőket láthatunk, akiknek van ugyan házuk és boltjuk, nyílt 
árusítóhelyet azonban nem tarthatnak, fűszerrel nagyban kereskednek, 
a Krämerek javára viszont engedményt kell tenniük, szabad kicsiben, 
rőf számra selymet árusítaniuk, posztót azonban csak nagyban. Azt hisz-
szük, hogy olasz származású budai polgárok lehetnek azok, akiket a posz
tómetszők háttérbe szorítottak, s kivették kezükből a posztókiskereske
dést, az ugyancsak német Krämerek érdekében pedig korlátozták fűszer
es olaj kereskedésüket. Mintha csak valami nagy küzdelem zajlott volna 
le a versenyző felek közt, s a selyem, meg korlátozott fűszerárusítás az 
olaszok javára egykori befolyásuk emlékéül maradt volna meg. 

A Kammerherrek monopolhelyzete azonban nemcsak kereskedők
kel, hanem kézművesekkel, a budai takácsokkal szemben is érvényesült. 
Oly tilalmat, hogy takács nem árusíthat kicsiben posztót, az Ofner Stadt-
recht nem tartalmaz.37 A hallgatásból arra is lehetne következtetnünk, 
hogy a takácsokat talán megillette a kereskedés joga. Közvetlen adatok 
hiányában más városok helyzete alapján kell tájékozódnunk. A közép
kori német városokban aszerint biztosították a posztókereskedők 
a kicsinybeni kizárólagos árusítás jogát maguknak, hogy gazdaságilag 
függő helyzetbe tudták-e hozni a takácsokat vagy sem.38 Az északnémet 
városokban monopolizált helyzetük volt, mert a szövőipar viszonylag 
fejletlen, a déli városokban ellenben nem, mert ott a takácsok megtartot
ták kereskedői jogaikat. A Kammerherrek monopóliuma Budán tehát 
a takácsok gazdasági kizsákmányolásával s ezt követően politikai elnyo
másával járt együtt. A kizsákmányolás, amely természetszerűleg a német 
takácsokat is érintette, szükségképpen állandó feszültséget támasztott 
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a takácscéh és a Kammerherrek közt, s az ellentétet csak fokozhatta 
a Budától függő viszonyban levő Pest, valamint a környező falvak taká
csainak kiszolgáltatottsága. A Nyíró utcának a Posztómetszővel való 
azonosságából azt véljük ugyanis következtethetni, hogy Buda környékén 
a szövőszékekről lekerült nyers szöveteknek a Kammerherrek nem egy
szerű felvásárlói lehettek, hanem mint vállalkozók irányították is azok 
előállítását, hogy azután a nyíróműhelyékben végleges alakjukat meg
adathassák. Sajnos, mindez hipotézis, de ily feltevés nélkül egyszerűen 
érthetetlen, hogyan tudtak volna a Kammerherrek egyedül kereskedői 
tevékenységük alapján olasz vetélytársaikat is visszaszorítva a város 
felett politikai hatalmat gyakorolni oly mértékben, mint az Ofner Stadt-
recht szerint azt tenniük sikerült. 

Minden jel szerint Siebenlinder János, a többszörös budai bíró, 
1411-ben Magyarország főharmincadosa,39 majd Borbála királyné bizal
masa, urbura- és pénzverőkamarai ispán40 fogalmazta meg az Ofner 
Stadtrecht azon elveit, amelyek hivatva voltak a XV. század elején érvé
nyesülő viszonyokat állandósítani.41 Az olyasféle feltétel, hogy bíróvá 
csak az választható meg, akinek mind a négy nagyszülője német, maga 
pedig előzőleg legalább hat évig tagja volt a tanácsnak,42 szerfelett alkal
mas volt arra, hogy egy önmagát kiegészítő csoporton belül a hatalom 
gyakorlása mintegy öröklődjék. A vezetés egyoldalúan következetes jel
legét elsősorban az a körülmény biztosította, hogy a politikát irányító 
csoport tagjait a foglalkozásukból adódó gazdasági érdekszálak is a leg
szorosabban összefűzték. A Kammerherrek, amidőn céhgyűlésükön43 

gazdasági ügyeiket megbeszélték, egyszersmind a városi problémákat is 
elintézhették, viszont a tanácsülésben akár legbelsőbb céhkérdéseikben 
is határozhattak volna. Akit a német posztókereskedők bevettek maguk 
közé, az a város vezetői közt is érvényesülhetett. 

Mind Tirnauer Farkas, mind pedig Farkas I^ászló budai megtelepe
dését megkönnyítette, hogy Budához a magyarországi városokat általá
ban szoros kereskedelmi kapcsolatok fűzték, üzletfelek tehát jó előre 
szövetségesekké, sőt barátokká válhattak. Budán egyikük családjának 
sem volt szőlője, ilyenről adat nem szól, pénzüket tehát mindketten keres
kedelmi vállalkozásokban forgathatták, hitelüket ezek javára hasznosít
hatták. Mivel inkább feltehető, hogy nagyszombati és budai polgárokat 
a posztó-, nem pedig a borkereskedés hozta össze, valószínű, hogy mind
ketten már a fővárosba költözésük előtt posztókereskedők voltak. Az a 
körülmény, hogy nagybani árut saját veszélyére bárki hozhat Budára, 
megkönnyíti a kapcsolatok megerősödését. A feltételeket, amelyekhez 
a megtelepedést köti a város, mindketten teljesíteni tudják. Előbb 
a polgárjogot szerzik meg, hogy ne számítsanak többé idegeneknek, 
majd a kereskedői engedélyt, az utóbbit jelentős összeg — 10 ezüstmárka, 
azaz 40 aranyforint — lefizetésével.44 Mind az összegnek a lerovása, mind 
pedig a házvásárlás feltételezi, hogy az új polgárok nemcsak hitelezőkkel, 
hanem jelentős magánvagyonnal is rendelkeztek. Rokoni kapcsolat, 
budai családból származó feleség megkönnyíthette, hogy a polgárság 
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vezető csoportja befogadja őket. Tirnauer Farkas esetében a beilleszkedés 
1427-ben történhetett, Farkas Lászlónál esetleg korábban. Az első tartóz
kodása a közszerepléstől, az utóbbi vonzalma ahhoz úgy is volna értel
mezhető, hogy Farkas László családja Tirnauer Farkast megelőzve ju tot t 
Budára. Nem vagyunk feltevésre utalva Farkas László feleségének szár
mazását illetőleg. A Fortlin Margit név bizonyossá teszi, hogy német nő 
volt.45 

A felsorolt körülmények egyike sem magyarázza meg, miért része
sítette Farkas Lászlót a Kammerherr-céh kivételes elbánásban, és tet ték 
meg a tanácsban ülő tagjai bírónak, noha családjának a négy nagyszülőig 
terjedő német jellegét igazolnia nem lehetett. Székely György jó érzékkel 
sejtette meg,46 hogy a német városi tanács az elégedetlen magyar céhek 
leszerelése céljából választott magyar származású bírót, olyat, akit elő
térbe tolhat, akiben azonban maga teljesen megbízhat. Az elmondottak 
alapján találó sejtését a probléma megoldásául annál inkább elfogad
hatjuk, mert már eddigi vizsgálódásaink is megerősítik. 

A német városi tanács nem csalódott bírájában. Ez 1439-ben, 
amidőn kenyértörésre került a sor, végrehajtotta a Kammerherrek utasí
tásait. 

A jól ismert eseményt főforrásunk, Thuróczy János krónikája így 
beszéli el: Budának német lakosai arra törekedtek, hogy a magyarokat 
uralmuk alá hajtsák, és eltöröljék a régi szokást, amelynek értelmében 
az egyik évben magyar, a másikban német ember lett bíróvá, hatalmuk 
megszilárdítása céljából pedig a magyarok érdekének hűséges védőjét, 
Ötvös Jánost titokban elfogták, tanácsházukban47 megkínozták, majd 
holttestét a Dunába vetették; amidőn a gyalázatos te t t napfényre került, 
a királyi udvarban összegyűlő nemesek a városba rohantak, s mert a gyil
kosokat nem tudták megtalálni, ezek házaira támadtak, a boltok vas-
ajtait feltörték, s a németek javait felprédálták.48 

Az időpont tisztázottnak tekinthető: az 1439-i országgyűlés alkal
mával történt a zendülés, május 23-án, amikor, mint adatszerűen igazol
ható, Farkas László volt a bíró.49 Chiphenwerger nem nevezi ugyan 
bírónak, előadásából azonban félreérthetetlenül ily tisztségre kell követ
keztetnünk.50 Az a körülmény, hogy a zendülők halálra keresték, s csak 
a király segítségével tudta megmenteni életét, szintén arra utal, hogy 
a magyar közvélemény őt okolta Ötvös János halála miatt. 

Nincs oly körülmény, amely, ha nem is éppen megkívánná, de 
egyáltalán lehetővé tenné, hogy Farkas László felelősségét csökkentsük. 
Életviszonyai arra ösztönözték, hogy szembeforduljon minden olyan 
törekvéssel, amely társainak, a Kammerherreknek a hegemóniáját veszé
lyeztetheti. Ezeket védve, saját befolyását és hatalmát biztosíthatta. 
A magyar—német ellentét mezében megjelenő harc voltaképpen a Kam
merherrek és a céhekbe tömörült kézművesek közt folyt. A kiskereskede
lemből kiszorított olaszok érzelmileg aligha azonosították magukat 
a Kammerherrekkel, a német kézműveseknek viszont minden okuk meg
volt, hogy a magyar törekvésekkel rokonszenvezzenek. Buda jellegének 
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megváltozása, a céhek képviselőinek helyfoglalása a tanácsban, az egy
oldalú vállalkozó kereskedelmi, patrícius érdekek visszaszorítása szükség
képpen az ő érvényesülésüket is előmozdította. A kézművesek igényeiket, 
hogy a hatalomból ők is részesüljenek, nem 1439-ben fejezték ki először. 
Már 1402-ben megpróbálták, hogy a város irányítását kezükbe ragadják, 
közel két éven át közülük került ki Buda vezetősége, a patríciusoknak 
azonban sikerült összeszedni erejüket és uralmukat visszaállítani.51 

A század eleji törekvések folytatásául tekinthető az Ötvös János halálá
val kirobbant mozgalom. Ez teljes sikerrel járt. Az érzelmi tényezők 
megsokszorozták a támadók erejét, a plebejusi és zsellérparaszti tömegek 
pedig győzelemhez juttatták.5 2 Buda főváros-jellege magával hozta, 
hogy az egyoldalú német uralom megtörését, a hatalomból kirekesztett 
elemek érvényesülését olyanok is szükségesnek találták, akik nem remél
hettek közvetlen előnyt a változásból. Kifelé ugyan a csőcselék foszto
gatásának lehetett bélyegezni a felkelést, azonban az egykorú német 
énekszerző szavaiból is kitűnik, hogy a tömegek különbséget tet tek 
kereskedő és kereskedő közt: 

si habnt ze Ofen gemacht sakman 
nur über die Deutschn, si habn ir 
gut genumen.53 

Az olasz kereskedők boltjait tehát nem törték fel, noha azokban talán 
gazdagabb zsákmányra találtak volna.54 

Bármennyire is a Kammerherrek és a kézművesek küzdelme az 
1439-i mozgalomban az alapvető jelenség, tévednénk, ha a társadalmi 
ellentétekben teljesen feloldódóknak látnók az etnikaiakat. Ezek meg
voltak, még ha Thuróczy saját korának állapotát vetítette is vissza fél 
évszázaddal korábbra, s mert munkájának megírásakor Budán a bírót 
felváltva az egyik évben a németek, a másikban a magyarok választották, 
ily módon ju t ta tva kifejezésre, hogy osztoznak a vezetésben, ezt a szokást 
úgy tüntet te fel, mintha Albert uralkodása alat t régtől fogva érvényesült, 
a németek pedig megváltoztatására törekedtek volna. Thuróczy, a közép
kori krónikások módjára felcserélte az okot és okozatot, abban azonban, 
hogy valóban volt német—magyar ellentét, nem tévedett, amint az 
kitűnik egy fontos 1441-i oklevélből. 

I. Ulászló állította ki, s vele a német és a magyar plébánia közt 
határaik miatt évtizedek óta tartó viszályt próbálta elintézni. Az oklevél, 
amidőn a város vezetőségét így nevezi meg: „Kopácsi Dénes bíró és Buda 
városnak mindkét községből, t. i. a magyarból és a németből választott 
mostani tanácsának esküdt polgárai", bizonyságot tesz arról, hogy kiállí
tásakor a magyarság már elnyerte az egyenjogúságot. Még fontosabb 
azonban vallomása, amikor, bár utalásszerűén, elmondja, hogyan tör
tént ez. A város bírája és esküdtjei, valamint mindkét — magyar és 
német — communitas polgárai és hospesei közt — olvassuk — több évtől 
fogva gyűlölködések, viszályok és egyenetlenségek támadtak, amelyek 
barátságos tárgyalásaik során sem tisztázódtak, s csak a prelátusok és 
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bárók, valamint Magyarország igen sok milesének és előkelőjének Erzsé
bet királyné utasítására meghozott intézkedése és rendelkezése értelmé
ben szűntek meg. Mivel ily módon — folytatja oklevelünk — végre a béke 
édességét élvezik, a plébániák közti viszályokat is meg akarják szüntetni.55 

Az elbeszélésből kétségtelen, hogy a budai magyarság és németség 
közti megállapodás hosszabb időn át tar tó egyenetlenségnek vetett véget. 
Az egyezség időpontja felől az Erzsébet királynéra való hivatkozás ad 
felvilágosítást, egyszersmind bizonyossá téve, hogy nem Ulászló s pártja 
fellépésének eredménye volt. Ulászló 1440. május 25-én vonult be Budára,56 

Erzsébet azonban már februárban elhagyta a fővárost. így az Albert 
halálától (1439. okt. 27.) 1440 februárig terjedő hónapokat lehetne a meg
egyezés idejéül kijelölnünk. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagy
nunk, hogy Erzsébet már férje életében önállóan intézkedett, s mintegy 
az uralkodótárs szerepét játszotta, érvényt szerezve ily módon hatalmi 
igényeinek, amelyeket az 1439-i országgyűléssel is sikerült elismertetnie.57 

Azaz az Erzsébetre való utalás nem bizonyíték arra, mintha csak az 
Albert halála utáni időt vehetnők tekintetbe. Ezek szerint a zavargást 
(máj. 23.) közvetlenül követő hetek szintén szóba jöhetnének, valószí
nűbb azonban, hogy 1439 nyarán vagy őszén jött létre a béke, mégpedig 
a királyné hozzájárulásával és a magyar egyházi s világi főurak, sőt elő
kelőbb köznemesek intézkedése alapján. A birtokos urak fellépése, beavat
kozása egyrészt mutatja az ügynek a város falain túl, országos fontossá
gúvá emelkedését, másrészt a magyarság igényeinek megalapozottságát. 
Ha még a Habsburg-pártiak is úgy látták, hogy a városi végrehajtói és 
bírói hatalmat megosztva szakítani kell a német patríciusok uralmi rend
szerével, bizonyosra vehetjük, hogy a magyarság számbeli és gazdasági, 
társadalmi súlyának megnövekedése követelte intézkedésük meghozata
lát. Az egyezség a magyarság érvényesülését jelentette, a megállapodás 
békés jellege pedig formailag azzal jutot t kifejezésre, hogy hatálybalépé
sét az 1440-i bíróválasztással és a tanács újjászervezésével kapcsolták 
össze.58 

Farkas László ezek szerint 1440-ben nem veszítette el bírói tisztét, 
hanem korábbi megállapodás értelmében adta át a Szt. György-napi 
tisztújításkor Kopácsinak, s midőn Erzsébet királynét követve eltávo
zott a városból, nem a bosszúállók elől menekült el. A budai céhpolgárok, 
miután az országgyűlésnek nacionalista jelszavak iránt fogékony nemesi 
résztvevői, valamint a plebejusok és zsellérparasztok javukra döntötték 
el a hosszú viszályt, azért is meg tudták találni az együttműködés mód
já t a patríciusokkal, mert ezektől nem választották el őket alapvető ellen
tétek. A feudalizmus fennmaradásában azoknál nem kevésbé voltak 
érdekelve. Mihelyt a patríciusok belenyugodtak, hogy a hatalomból 
a céhpolgárok is részesedjenek, ezek többé nem ellenségüket, hanem 
szövetségesüket lát ták bennük. Ha tehát I. Ulászló bevonulásának 
a Habsburg-párthoz szító német patríciusok nem is örvendhettek Budán, 
túlzott aggodalomra sem volt okuk. Az új tanács az ő érdekeiket is kép
viselte. 
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Ha Farkas László mégsem várta be Ulászló Budára érkezését, 
elhatározását nem a félelem szabta meg, hanem harmincadispáni szolgá
lata. Sajnos, oly kevéssé ismerjük Albert uralkodását, hogy nem tudjuk 
eldönteni, vajon királyi vagy királynéi megbízatásból látta-e el munka
körét. Betű szerinti értelemben véve a tisztségéről megemlékező oklevél 
kijelentését,59 arra kellene következtetnünk, hogy nem az egész harmin
cadügynek, hanem csak a királyné közvetlen rendelkezése alá tartozó 
résznek volt az irányítója. Erzsébet azonban „Magyarország örökösének" 
tekintve magát oly rendelkezéseket is kibocsátott Albert helyett, amelyek
hez hasonlókat korábban a királyi kancellária fogalmazott meg. Ha tehát 
a királyné Farkast ,,comes tricesimarum nostrarum"-nak nevezi, ennek 
ugyanaz az értelme, mint másik kijelentésének, hogy Sopron, sőt Buda 
az ő városa.60 Mivel Sopron nem volt oly értelemben királynéi város, 
mint Miskolc vagy Szeged, amelyeket Erzsébet Alberttől adományul 
kapott,6 1 Farkas László harmincadispáni hatáskörébe sem egyedül csak 
a királynéi határvámjövedelmek kezelése tartozhatott.6 2 Ha azonban 
így lett volna, akkor is élvezte Farkas az udvari szolgálat előnyeit. 
A királynéi udvar, amelyben kancellár, udvar-, ajtónálló-, pohárnok-, 
étekfogó-, lovászmesterek, sőt tárnokmester — megannyi főúr — forgo
lódott, nem kelhetett ugyan versenyre a királyéval, de fényűzésben felül
múlta bármelyik országnagyét, egy kereskedő számára sok alkalmat 
nyújtott, hogy a nagybirtokosokkal üzleti kapcsolatokat teremtsen. 
S bár a királyi szolgálatban erre még több lehetőség adódott, az az előnye 
mindenképpen megvolt a harmincadispánnak, hogy külföldről behozott 
árucikkeit saját emberei vámolták el. 

Király és királyné számára egyaránt az volt a fontos, hogy gazda
sági ügyekhez értő, megbízható ember legyen harmincadispánjuk, aki 
elég vagyonos is, hogy az esetleges kárt megtérítse. Ily szakemberek 
a XIV. században ismételten kerültek ki a budaiak közül, Farkas alkal
mazása ezért nem is mondható szokatlannak. Erzsébet figyelme könnyen 
ráterelődhetett, mivel a királyné általában szoros kapcsolatot tar to t t 
a budai németekkel, olyannyira, hogy amikor gyermekágyban feküdt, 
két budai asszony — egyikük Siebenlinder János özvegye volt — szorgos
kodott körülötte.63 

Farkas Iyászló, a jelek szerint, erélyesen hozzálátott, hogy a har
mincadbevételeket fokozza. Az az oklevél, amelyből harmincadispáni 
tizstéről először értesülünk, soproni megbízottjainak túlkapásairól s ezek 
következményéről szól: Sopron város elfogatta Farkas embereit, ki akarta 
őket végeztetni, mire a királyné figyelmeztette, hogy nem szabad ezt 
tennie, mivel egyedül a harmincadispán jogosult alkalmazottjai felett 
ítélkezni. A közbenjárás, úgy látszik, nem volt eredményes, s a város 
a rablással vádolt két familiárist megfosztotta életüktől.64 Embereinek 
eljárását, amely a polgárok és földesurak szemében rablásnak tűnt fel, 
a harmincadispán úgy magyarázhatta, hogy a vámfizetést bármily okból 
megtagadóktól jogosan kobozták el áruikat. A vámhelyet elkerülőkön 
kívül a városi polgárokkal is könnyen támadhat tak viták főleg mentes-
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ségük jellege, a gyakorlatot szabályozó szokások érvényessége kérdésé
ben. A sárváriakat illetőleg, hogy vajon harmincadmenteseknek kell-e 
őket tekinteni, kétségtelenül jogos lehetett az ellenvetés, mely szerint 
polgári kiváltságok nem illethetik meg azokat, akik földesúri joghatóság 
alat t állanak. De ha ma már nehéz is volna eldönteni, hogy melyik félnek 
volt inkább igaza, azt feltehetjük, hogy az erélyesen eljáró harmincadosok 
uruk, Farkas László utasításait követték. 

Albert váratlan halála u tán egyszerre kitágult Farkas tevékenysé
gének köre, bár ugyanakkor harmincadispáni hatalma, amely korábban 
az északi határvidékre is kiterjedhetett, szűk térre, az Erzsébet közvetlen 
uralma alatt álló nyugati országrészre korlátozódott. Az ellentmondónak 
látszó jelenségnek az a magyarázata, hogy a főurak és főpapok többségé
nek Ulászlóhoz történt csatlakozásával az Erzsébet hűségén megmara-
dottak súlya máról holnapra megnőtt. Farkas a királyné „familiáris 
specialis"-ává,65 „generalis comes et amministrator tricesimarum"-má66 

lett, és oly megbízásokat kapott, amelyekhez normálisabb időkben aligha 
jutot t volna. Bizalmi helyzete kárpótolhatta a veszteségért, hogy Giskra 
Észak-Magyarországon nem engedett számára beleszólást a harmincad
ügyek intézésébe, s így be kellett érnie a Sopron és Pozsony körül kiépült 
harmincadhálózat kezelésével. 

Az Ulászló bevonulását követő első hónapokban a változásnak 
inkább hátrányait érezhette. Kétségtelenül súlyos volt a csapás, amidőn 
(1440. júl. 31.) Ulászló elkobozta mindkét budai házát, s azokat egy 
főúrnak, Nánai Kompolt Pál volt pohárnokmesternek adta,67 tagadhatat
lanul a városi jelleg sérelmére, hiszen polgári vagyont ju t ta to t t nagybir
tokos kezére. A magyar fővárosból száműzetve Farkas a királyné szolgá
latában sokat sürgőtt-forgott Bécsben, hogy úrnőjének akár a föld alól 
is pénzt teremtsen elő. Másodmagával, a szintén budai patrícius Nadler 
Mihállyal, a budai pénzverőkamara ispánjával s többszörös volt bíróval68 

meggyőzte a bécsieket, hogy azok az ezüsttárgyak, amelyeket még Zsig
mond zálogosított el nekik,69 nagyobb értékűek, mint a zálogösszeg, 
s rávette őket, hogy a 7300 aranyforinton felüli részt kiadják Erzsébet
nek.70 1441-ben ugyancsak Bécsben, Koler Péterrel együtt, aki később 
is kapcsolatban állott vele, ezer forintnyi kölcsön kieszközlésén fárado
zott.71 1442-ben 700 aranyforint kölcsönt szerzett, Erzsébet több éksze
rét átadva zálogul, Pötel Simon gazdag bécsi polgártól és tanácstagtól.72 

Eredménytelenül végződött ellenben kísérlete ugyanebben az évben, 
hogy Bécstől hadisegélyt eszközöljön ki. 10 000 nyilat, hat mázsa puska
port, három tűzfegyvert, továbbá 200 gyalogost kellett volna Pozsonyba 
magával vinnie. Kénytelen volt azonban beérni a bécsiek elodázó nyilat
kozatával, hogy a Tullnba meghirdetett gyűlésnek nem vághatnak elébe, 
mert nem volna illő, hogy a többi rend tudta nélkül döntsenek, továbbá 
nagylelkű engedélyével, hogy a királyné pénzen bármily hadi felszerelést 
vásárolhat náluk.73 Túlzás volna a sikertelenség miatt Farkast tennünk 
felelőssé. A közönyös és fukarul tartózkodó bécsieket valószínűleg másnak 
sem sikerült volna jobb belátásra bírni. 
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Maga Farkas tekintélyes kölcsönökkel segítette a királynét, akitől 
azután biztosítékul zálog gyanánt birtokokat kapott. Jelentős összeg 
fejében lehettek nála lekötve a Nógrád megyei Szanda vár a hozzátartozó 
falvakkal, a Heves megyei Encs és Tas, a Pest megyei Zsámbok birtokok, 
valamint a gutái és tolmácsi vámok. Mindezeket valószínűleg 1439-ben, 
talán még Albert halála előtt szerezte meg, mert 1440-ben Erzsébet már 
a kiváltás, azaz a zálogösszegnek Farkas László kezébe való lerovása fel
tételével adományozta el Zágorhidai alkincstartónak.74 A királyné tehát, 
ez az értelme az adományozásnak, nem tudta megfizetni a zálogösszeget, 
s ezért keresett, valószínűleg Farkas sürgetésére, valakit, aki az adomány 
fejében képes azt megtenni. Ha Farkas hozzájutott pénzéhez, áldhatta 
szerencséjét, hogy megszabadult a vártól, mert azt Ulászló rövidesen 
elkobozta.75 Hosszabb ideig kellett ellenben várnia arra a 2000 arany
forintjára, amelynek fejében a Csepel-szigeti Szentmiklós és Szentmárton, 
a Pest megyei Imrefalva és a Fejér megyei Gárdony birtokokat vette 
Erzsébettől zálogba. Csak 1456-ban rendezte V. László anyja adósságát 
oly módon, hogy a zálogösszeg fejében Gárdonyt Örök birtokul Farkas
nak adta, amiből egyszerre kiderül, miért nem sürgette ez a négy falu 
visszaváltását. Egy birtok vételára és zálogértéke között általában nem 
szokott nagy különbség lenni, mivel a jövedelmezőségnek mindkettővel 
arányban kellett állania. Farkasnak nyilvánvalóan Gárdonyból is volt 
annyi haszna, amennyi megfelelt 2000 aranyforintnyi tőke átlagos hoza
dékának,76 s így a három másik falu birtoklása külön hasznát növelte. 
Mindenképpen érdemes volt másfél évtizeden keresztül megtartania 
azokat és nem követelnie kölcsönadott pénze visszafizetését. Az ő eseté
ben is bebizonyosodott tehát, hogy a királyi birtokok jobbágy szolgáltatásai 
más bevételeikkel együtt általában busás hasznot biztosítottak a zálogba 
vevőnek. 

Készpénzkölcsönt közvetlenül szintén nyújtott Farkas. Nem ugyan 
a királynénak — legalábbis ilyenről nem tudunk —, hanem Pozsonynak. 
1442-ben ezer aranyforintot egy évre, mégpedig száz aranyforint kamat 
mellett, amit négy egyenlő részletben kapott meg.77 Farkasnak nem volt 
oka aggódnia a Pozsonynak kölcsönadott pénze miatt . Ebben az esetben 
tőkéjét kockázat nélkül helyezte ki. Nem kellett tartania sem a politikai 
helyzet változásától, ami veszélyeztethette volna pénzét, sem az adós 
rosszhiszeműségétől. Ha mégis évi 10% tiszta hasznot hozott tőkéje, 
valószínű, hogy a zálogbirtokokból, amelyeket a polgárháborús zavarok 
előre nem látható veszélyekkel fenyegettek, ennél nagyobb jövedelme 
volt. Készpénzének oly mérvű gyarapodását, hogy az tízévenkint megkét
szereződött, bizonyosra vehetjük. Ezenkívül sikerült elveszített budai 
házaiért ott kárpótlást nyernie, ahol az Ulászló-párt támadásai nem 
zavarhatták. A soproni ház, amelyet 1441 őszén Erzsébettől kapott, 
miután ez egy székesfehérvári polgártól hűtlensége miatt elvette,78 szol
gálatainak valószínűleg nem az egyetlen jutalma volt, bizonyos azonban, 
hogy biztonságos helyen feküdt, mivel Sopron ugyanazon év februárja 
óta Frigyes király zálogbirtoka volt,79 s az is maradt 1463-ig. 
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Farkas a pénzt, amelyet királynéjának és Pozsonynak kölcsönök 
formájában rendelkezésükre bocsátott, részben harmincadispáni tevé
kenysége során szerezte meg. Budáról magával hozott tőkéje kétségtelenül 
segítségére volt az első lépéseknél, folyamatos jövedelmet azonban mégis 
csak az ispáni jogkör biztosított számára. Harmincadispáni tisztét Erzsé
bet haláláig megtartotta. 1439-től 1442 végéig minden évből ismeretes 
egy-egy adat, amely harmincadispánnak mondja, s így tisztségviselését 
megszakítatlannak tekinthetjük.80 Ispáni hatalmát 1440 nyarától a meg
szokott módon már csak a soproni harmincadon gyakorolta. I t t saját 
embereivel végeztette a munkát, Pozsonyban ellenben a felügyeletre, 
az elszámolások ellenőrzésére korlátozódott tevékenysége. A pozsonyiak 
ugyanis 1440. máj. 30-án kieszközölték Erzsébettől, hogy a városuk védel
mére és megerősítésére te t t kiadásaik ellenértékéül egy évig, sőt ha a béke 
nem állana helyre, tovább is mentesek legyenek a harmincadfizetéstől. 
Farkas, bár a királyné csak arra kötelezte, hogy nem követelhet a pozso
nyiaktól áruik után harmincadot,81 s így mindenki más továbbra is 
az ő illetékessége alatt maradt, az egész vámhely adminisztrálását a 
városra bízta. Intézkedésére abból a tényből következtetünk, hogy 1440. 
jún. 2-tól kezdve név szerint ismert pozsonyi polgárok voltak a harmin-
cadosok, s ezek a bevételt a városnak szolgáltatták be.82 

Még szorosabb kapcsolatba került a harmincadhely Pozsonnyal 
1442. szept. i-től. Erzsébet ekkor 7333 aranyforint kölcsön fejében a város
nak elzálogosította mindazt a harmincadjövedelmet, amely polgárai, 
valamint a pozsonyi zsidók által behozott vagy az országból kivitt áruk 
után a kincstárt illetik. Kiváltságlevelében Erzsébet már nem Farkasról, 
hanem a pozsonyiak által alkalmazott harmincadosokról szól,83 azaz 
helyben hagyta a két év előtt megkezdett gyakorlatot. A polgárok most 
már nem Farkassal kötött megállapodásuk, hanem uralkodói felhatalma
zás alapján tar to t ták kezükben a vámhelyet és irányították annak mun
káját. Mindez korántsem jelentette Farkas felügyeleti, ellenőrzési jog
körének csorbulását. Ellenkezőleg, mivel az idegenek, a nem-pozsonyiak 
harmincadja változatlanul a királynét illette, nagyon is pontosan kellett 
számon tartani, mi jár a harmincadhely bevételéből Erzsébetnek, mennyit 
köteles abból a város beszolgáltatni.84 

Erre a királynénak járó kétségtelenül jelentékeny hányadra Farkas 
zálogjogot szerzett magának. Valószínűleg még Erzsébettől. Az ország
nagyok 1445. máj. 10-i rendeletükkel elismerték ugyanis, hogy Farkast 
írásos bizonyítékok alapján megilleti a pozsonyi harmincad, s az imént 
lezajlott országgyűlés decretumára hivatkozva elrendelték visszahelye
zését.85 Mivel a decretum hivatkozott pontja86 szerint a zavaros időkben 
jogtalanul elvett birtokait, jövedelmi forrásait és javait kellett minden
kinek visszakapnia, valószínű, hogy Farkas nem a közelmúltban, hanem 
korábban szerzett jogainak sérelmét kívánta orvosoltatni. Nehezebb meg
állapítani, hogy kiktől szenvedett ártalmat. Az országnagyok rendelete 
Pozsonyhoz szól, de egyáltalán nem a várost okolja. Azt mondja ugyanis, 
hogy Farkas némelyek frivola suggestio-jára veszítette el a harmincadot, 
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a polgárok pedig kötelesek gondoskodni, sőt közre kell működniük, hogy 
visszakerüljön annak birtokába. Mindez úgy hangzik, mintha a város 
által kezelt harmincadnak az uralkodót megillető részére harmadik 
tényező — esetleg a várnagy és ispán — tet te volna rá a kezét. 

Erzsébetnek 1442 decemberében bekövetkezett halála után környe
zete s ezzel együtt Farkas V. László gyámjához, Frigyes német-római 
királyhoz csatlakozott. Neki ajánlották fel szolgálataikat, őt biztosítot
ták támogatásukról, tőle kérték V. László jogainak védelmét, mert 
általa vélték személyes érdekeiket is a leghathatósabban előmozdítani. 
Farkasnak jelentős szerep jutott. Tagja volt annak a hat tagú küldöttség
nek, amely 1443 április elején Frigyest Bécsújhelyen felkereste, s meg
nyerve őt az aktív közreműködésre, a tárgyalások során megállapodott 
vele a teendők felől. Országgyűlés összehívását javasolták, és Frigyes 
eleget is t e t t kívánságuknak. Nem rajta múlott, hanem az ügy népszerűt
lenségén, hogy a meghívottak távol maradtak. A küldöttséget Salánki 
Ágoston, Erzsébet kancellárja vezette, tagjai pedig a szlavóniai Pekeri 
Frank, azután két polgár: Farkas László és a budai Munich Henrik, végül 
Koler Péter, akivel már találkoztunk és a közelebbről nem ismert Hanusko 
voltak.87 

Farkas ekkor, amidőn Frigyest cselekvő fellépésre nógatták V. 
László párthívei, másodmagával várnagya volt annak az erősségnek és 
városnak, ahol Erzsébet udvarát tar tot ta és meghalt: Győrnek. Társa, 
Kussói Jodok vagy Jóst, a XIX—XX. században közismertté lett Jus th 
család őse. Ez, valószínű cseh származása ellenére, nem a huszitákkal 
került Magyarországra. Zsigmond udvari lovagja volt, ugyanebben 
a minőségben szolgálta Albertet, majd Erzsébetet, s 1437-ben a Nógrád 
megyei Cserép vár, 1441-ben pedig a Zólyom megyei Végles vár felének 
lett a zálogbirtokosa.88 Ha vele együtt viselte Farkas a győri várnagyi 
tisztet, nem lehet kétséges, hogy miként osztoztak meg munkakörükön. 
Kussói intézhette a katonai ügyeket, Farkas a gazdaságiakat. Az utób
biak fontosságát Ulászló rendelkezésein mérhetjük le. A király már 1440-
ben, amidőn elkobozta Tirnauer Farkas házát, elhatározását azzal indo
kolta, hogy az egykori budai bíró külföldi csapatokat hozott az országba.89 

A fegyveresek felfogadását és zsoldjuk előteremtését, a seregszervezést 
Ulászló, de kora közvéleménye is oly fontosnak tar to t ta tehát, mint 
magát a küzdelmet a harcmezőn. Kussói és Farkas teljes odaadással 
látták el feladatukat. Minden okuk megvolt, hogy 1443. márc. 2-án büsz
kén jelenthessék a bécsi polgároknak, milyen eredményesen tudták vissza
verni Ulászló seregét, amidőn az rajtaütéssel el akarta foglalni a várat , 
s ezzel az u ta t és a kulcsot az ország birtoklásához megszerezni.90 

Magatartásuk, hogy a támadó magyarokban mindketten csak az 
ellenséget látták, messze ható következményekkel járt. Minden aggály, 
feszélyezettség nélkül átadták Győrt I I I . Frigyesnek, amidőn ez hajlandó 
volt kiadásaik ellenértékéül nekik és Koler Péternek 3000 aranyforintot 
fizetni. A vár és a város idegen kézbe kerülése további súlyos következ
ményeket vont maga után. Az 1447-i radkersburgi egyezmény ugyanis, 
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amelyben Frigyes király lemondott Győrről a 3000 aranyforint megfize
tése ellenében Salánki Ágoston győri püspök javára, a várat és a várost 
szorosan összefogta, azaz magánföldesúri joghatóság alá tartozónak tekin
tet te a polgári lakosságot.91 Kétségtelenül régi folyamatot zárt le a hatá
rozat,92 mert minden egyházi földesúr igyekezett a székhelye melletti 
királyi várost magánbirtokává, lakóit pedig jobbágyaivá tenni, bizonyos 
azonban, hogy a zálogosítás, majd a váltságösszeg előteremtésének a püs
pökre bízása nélkül a polgárság fenntarthatta volna kapcsolatát a király-
lyal. Ezek szerint Farkas, ha nem is közvetlenül, segédkezet nyújtott 
ahhoz, hogy egy királyi város elveszítse függetlenségét. Akár azért járt 
el így, mert nem látta az első lépés következményeit, akár mert nem 
törődött a győri polgárok szabadságával, magatartása azt mutatja, hogy 
a király szolgálatát fontosabbnak tar tot ta a polgári érdekek védelménél. 
A polgárságnak mint kialakuló rendnek a képe aligha merült fel szeme 
előtt, ami tagadhatatlanul negatív jelenség, főleg a központi hatalom 
várostámogató politikája mellé helyezve. 

Bizonytalan, meddig ta r to t t Farkas győri várnagysága, mikor 
adta át ő és Kussói a várat és várost Frigyesnek. A terminus ante quem, 
eddigi ismereteink szerint, 1444. márc. 10. Ezen a napon ugyanis győri 
várnagynak Friczensdorfer (Friczesdorfer) Zsigmondot mondják, aki 
1445-ben Bécsben szerepel,93 s kétségtelenül Frigyesnek az embere. Nem 
valószínű, hogy Farkas eddig, 1444 tavaszáig Győrben tartózkodott. 
Hihetőbb, hogy Frigyes hamarább, talán már a bécsújhelyi tárgyalások 
során átvette tőle és Kussóitól, valamint Koler Pétertől az V. Lászlót 
urának valló országrész kulcspontját. Koler győri szerepét csak találgat
hatjuk. Erzsébet környezetébe tartozott. 1441-ben, amidőn Kussói Jodok 
véglesi várnagy volt, Ő Saskő, 1456-ban pedig ezenkívül Revistye vár 
kapitánya volt.94 Farkassal — mint mondottuk — 1441-ben és 1443-ban 
együtt emlegették. Bizonyosnak látszik Frigyes kötelezvénye alapján, 
hogy Kolernek követelése volt Erzsébettel szemben s azt, ha nem is oly 
szembetűnő módon, mint a várnagysággal Farkasnak, sikerült Győr 
birtoklásával kapcsolatba hoznia és elismertetnie. 

Farkas rövid ideig tartó várnagysága mellett szól az a körülmény 
is, hogy 1443. máj. 31-én Pozsony nem várnagynak, hanem főharminca-
dosnak nevezte,95 mégpedig figyelmet érdemlő eset kapcsán. Farkas ezen 
a napon a pozsonyi városházán megőrzés végett átadott , pontos leírással, 
több egyházi ötvösművet, amelyekről könnyűszerrel megállapítható, 
hogy a királyi ház kincstárából származtak.96 I,ajos király sisakdíszes 
címere, amely a leírás szerint két szentségtartót ékesített, kétségtelenné 
teszi, hogy az ő megrendelésére készültek. Az régóta ismeretes, hogy 
Erzsébet a saját ékszereit — kezdve királynéi koronáján, amelyet a szent
korona megtévesztő másául csináltatott, bizonyára azért, hogy az ura
lomra támasztott jogigényét így is kifejezésre juttassa — 1440-ben 
(máj. 8.) 2500 aranyforintért, aránytalanul kis összegért elzálogosította 
Eizinger Istvánnak, de pár hét múlva már vissza is váltotta azokat.97 

A Farkas által letétbe helyezettek, mint a két felsorolás összehasonlításá-
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ból világosan kitűnik, más csoportba tartoznak, jórészt egyeztethetők 
ellenben azokkal az egyházi ötvösművekkel, amelyeket 1442-ben Erzsé
bet királyné megbízásából többedmagával Pötel Simonnak Bécsben 
éppen ő zálogosított el.98 Farkas kezébe a királyi kincstárnak most letétbe 
helyezett része valószínűleg valamiféle kölcsönnek a biztosítékául került. 
Ki váltotta azt magához, mikor s mily összeg lefizetése ellenében, nem 
tudjuk, s ugyanúgy bizonytalan az is, mi lett a kegytárgyak sorsa. Az 
utolsó hírt maga az oklevél közvetíti róluk. Abból a tényből, hogy 
Pozsony város levéltárában maradt fenn s bevagdalással érvénytelení
tették, kétségtelen, hogy a város kiszolgáltatta azokat. 

Frigyes törekvéseinek sikertelensége, a Habsburg-párt itthoni nép
szerűtlensége, Hunyadi fényes győzelmei, s ezek nyomán az Ulászló-párt 
megerősödése nemcsak hangulati, hanem a hatalmi viszonyokat is lénye
gesen módosító változással jártak. A fordulatot az üzletember ösztönével 
észrevette Farkas, és lazítva a nyugati határszélhez fűződő kapcsolatain, 
tevékenységének színteréül ismét az ország közepét választotta. 1444 
szeptemberében még Esztergomban találjuk, a Habsburg-párt vezérének, 
Szécsi Dénes bíborosnak székhelyén, azonban a pozsonyiakhoz jegyző
jükkel már fontos üzenetet küldöt t ." Mire vonatkozott ez, kiderül 
a tartózkodási helyét, sajnos, fel nem tüntető okt. 29-i, majd Simontor
nyán kelt nov. 19-i leveleiből. Mindkettőben kölcsönadott pénzének visz-
szafizetését sürgette. Ez már rég esedékes lett volna, ő halasztást is adott 
Szt. Mihály-napig (szept. 29.), most azonban már tovább nem várhat, 
mert — mondja nov. 19-én — birtokokat vásárolt, és Katalin napján 
(nov. 25.) eleget kell tennie fizetési kötelezettségének.100 Nem valóságos 
vásárlásra, hanem zálogba vételhez kellett Farkasnak a pénz, mégpedig, 
a simontornyai uradaloméra. Ezt igen jelentős összegért, 4100 arany
forintért engedte át neki zálogba Garai László bán. 

Az időpont és Garai személye egyaránt figyelemre méltó. Nov. 
10-én zajlott le a várnai csata, amely — Ulászló halálával — új helyzetet 
teremtett, mert a két pártra oszlott nagybirtokosok ismét egy táborba 
tömörülhettek s ezzel rajtuk keresztül az ország egysége helyreállhatott. 
A Habsburg-párt tagadhatatlanul nagyobb jelentőségre jutott , tagjai, 
élükön az esztergomi érsekkel, megint részt igényelhettek a hatalomból. 
Ily egyezkedésre valóban sor is került, de csak 1445 elején. Mivel Farkas 
már akkor Simontornyán volt, amidőn a várnai csatának ily hatása még 
nem nyilvánulhatott meg, sőt talán híre se jutot t el hozzá, kétségtelen, 
hogy valóban más indokok vezették, mint Szécsi Dénest és társait az 
Ulászló-párttal való együttműködés keresésére. A magyarázatot Garai 
Lászlóval való kapcsolata adja meg. 

Garai, bár Erzsébet unokatestvére volt és V. László érdekei védel
mében fegyverrel is ellene szegült Ulászlónak, Frigyessel szemben meg
lehetős önállóan járt el. Lehet, hogy keveselte a német-római királynak 
V. László érdekében kifejtett támogatását, s ugyanakkor sokallta, hogy 
annak ellenértékéül a koronát és a gyermekkirályt védelme alá vette, 
de az is lehetséges, hogy — miként Frigyes állította — az osztrák területek 

171 



sarcolására csak a szokásos feudális önkényeskedés indította. Bármi volt 
ellenségeskedésük kiinduló pontja, a viszály Garaira nézve kellemetlenül 
végződött: Frigyes elfogatta, az alsó-ausztriai Kreuzenstein várba záratta, 
és Erzsébet királyné könyörgésére sem adta vissza szabadságát.101 1445. 
márc. 25-én ideiglenesen szabadon bocsátotta ugyan a következő év 
Gergely-napjáig (márc. 12.), azonban különböző feltételeket szabott. 
Kikötötte, hogy Farkas Lászlónak Garaiért 3500 aranyforint erejéig jót 
kell állania. Frigyes külön megállapodást kötött Farkassal. Eszerint 
a pénzt Farkas letétbe helyezi a bécsi Pötel Simonnál, akinek kezében 
van Frigyesnek pontosan ugyanekkora összegről Farkas és Koler Péter 
javára szóló adóslevele. Abban az esetben, ha Garai eleget tesz kötelezett
ségének, vagy a halál elragadja, Pötel visszaadja Farkasnak pénzét, 
valamint az adóslevelet és Koler arról szóló elismervény ét, hogy sem neki, 
sem Farkasnak nincs Frigyessel szemben követelése, ha viszont Garai 
nem tér vissza Kreuzensteinbe, akkor a pénzt és az adóslevelet a király 
kapja meg.102 

Az egyezség szövegéből és Győr átadásának körülményeiből kétség
telennek látszik, hogy Farkas és Koler a Frigyessel szemben fennálló 
követelésük behajtásának szorgalmazásával Pötelt bízták meg, akinek, 
hogy szükség esetén minden kéznél legyen, az előre kiállított nyugtát is 
átadták. Frigyes azonban nem te t t eleget ígéreteinek, s egyrészt hogy 
szabaduljon a tehertől, másrészt mert tudomása volt Farkas és Garai 
kapcsolatáról, a szabadon bocsátás feltételei közé bevette az előbbi 
kezességvállalását, egyszerűség kedvéért ugyanakkora összegben szabva 
meg az óvadékot, amekkora saját tartozása volt. Mivel ily módon Farkas 
voltaképpen 7000 aranyforint erejéig állott jót Garaiért, Frigyes elérte, 
hogy győri tartozásának rendezését egy teljes évre elodázhatta. A meg
egyezést valószínűleg nem kell oly értelemben szó szerint vennünk, mintha 
Farkas 3500 aranyforintot készpénzben letétbe helyezett volna Pötelnél. 
Ha az utóbbi felelősséget vállalt barátjáért, Frigyes beérhette az áthárított 
biztosítékkal. Más volna a helyzet, ha Farkas a simontornyai uradalom 
zálogba vétele ügyében nem már az elmúlt évben egyezett volna meg 
Garaival. Az utóbbi esetben a 3500 aranyforintnyi összeg a birtok zálog
összegének volna tekinthető. Ismételjük, valószínűbbnek tartjuk, hogy 
a kezességgel kapcsolatos 3500 aranyforint csak névleges kötelezettséget 
jelentett Farkas számára, s a birtokot korábban átvette, amire különben 
az a körülmény is utal, hogy a zálogösszeg — 4100 aranyforint — nem 
egyezik a letéttel. 

Ezek szerint 1444—45 fordulóján Farkas Iyászló 4100 aranyforintot 
tudott zálogbirtokra kiadni, egyidejűleg Frigyessel szemben ezer forintot 
meghaladó követelése volt, s oly összeköttetéssel rendelkezett, hogy érde
kében Bécs egyik vezető patríciusa 3500 aranyforintig kötelezettséget 
vállalt. Főleg az utóbbi körülmény fontosságát kell hangsúlyoznunk. 
Valószínű ugyanis, hogy régi üzleti kapcsolatok következménye volt az, 
s a bizalom feltehetőleg — bár erre semmi konkrét adatunk nincs — 
közös áruügyletek lebonyolítása során erősödött meg, amire Farkasnak 
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mint harmincadispánnak bőségesen nyílhatott alkalma. A zálogösszeg 
előteremtése viszont érthetővé, sőt indokolttá teszi, hogy Farkas türel
metlenül követelte Pozsonytól kölcsönadott pénzét, s a meghosszabbí
tásról hallani sem akart. 

A várnai csatát követő fordulatnak, a hatalmi viszonyok eltolódá
sának számára kedvező esélyeit más vonatkozásban szintén sietett kihasz
nálni. 1445. május 7-én bocsátották ki az Ulászló halála után első alka
lommal összegyűlő rendek decretumukat, s 10-én már ennek elvi határo
zatára hivatkozva rendelte el az országtanács, hogy Farkast vissza kell 
helyezni a pozsonyi harmincad birtokába.103 A gyorsaságot megmagya
rázza, hogy a tanácsban ekkor már Hunyadi és az Ulászló-pártiak mellett 
V. László hívei is helyet foglaltak. Reájuk támaszkodva aggodalmaskodás 
nélkül nézett a jövőbe a kormányzóválasztó 1446-i rákosi országgyűlésen 
is, amelyen személyesen megjelent. Levelén, amelyet a pünkösdvasár
napi (jún. 5.) választást megelőző csütörtökön innen, Rákos mezőről írt 
Pozsonyba,104 nyoma sincs a nyugtalanságnak. Ellenkezőleg, reménytől 
élénk, hogy a harmincadhoz való joga érvényesülni fog.105 Ulászló által 
nem is oly régen elkobzott házait nyilván visszanyerte ekkorára,106 

s újból a régi tekintély övezte. 
Mint közismert embernek a nevét örökítette meg az 1447. jún. i-i 

radkersburgi fegyverszüneti egyezmény, amelyben az országnagyok, az 
esztergomi érsektől és a nádortól kezdve mint a magyar rendek követei 
Frigyessel és Albert herceggel két évre szabályozták országaik kapcsola
tát . A megállapodás kötelezte Salánki Ágoston győri püspököt, hogy 
megfizeti Frigyesnek a 3000 aranyforintot, amelyért ez Farkastól és két 
társától annak idején Győrt magához váltotta, továbbá megszerzi 
Frigyesnek a Farkas és társai részére kiállított adóslevelet, ugyanakkor 
kötelezte Garai Lászlót, hogy maga helyett kezesül unokatestvérét, 
Garai Jánost hagyja Kreuzensteinben.107 Farkas tehát ekkor már csak 
részben volt érdekelve a győri ügyben, Garai Lászlóért vállalt jótállása 
pedig megszűnt. A megállapodásból kétségtelen, hogy pénzét ekkorra 
már ő is megkapta Frigyestől — ellenkező esetben Salánki neki és társai
nak fizette volna meg a 3000 aranyforintot —, az adóslevél ellenében járó 
összeg felől pedig biztosítékot nyert.108 

A simontornyai várnagyság jól kiegészíti Farkas életének Hunyadi 
kormányzósága alatti szakaszáról kibontakozó képét. Az uradalom bir
toklása ugyanis nemcsak jobbágyok, hanem köznemesek felett is hatal
mat ju t ta to t t Farkasnak. Azonkívül, hogy simontornyai várnagynak 
mondhatta magát, Tolna megye egyik alispánja lett. 1446. nov. 14. és 
1447. júl. 17-e között több megyei kiadvány nevezi őt alispánnak, és 
tanúsítja, hogy a szokásos módon ellátta hatáskörét. A jelenség a zilált 
közviszonyokban leli magyarázatát. Hunyadinak mint kormányzónak a 
végrehajtó hatalmon meg kellett osztoznia a főurakkal. Tolna megyében 
ez oly módon történt, hogy rajta kívül Újlaki Miklós és Garai László 
egy_egy emberüket szintén a megye élére állították. A jelzett időszakban 
Györgyi Bodó Gergely, Álmosi Csire Barnabás és Farkas László voltak 
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az alispánok.109 Az első Hunyadi familiárisa, a második Újlaki macsói 
bán vicebánja volt.110 Hunyadi befolyása azzal volna megmagyarázható, 
hogy 1443-ban a megye adója felerészben őt illette meg, ő is szedette be,111 

Újlaki mint macsói bán szerezte meg a tolnai ispánságot, Garai pedig 
mint Simontornya ura igényelt és kapott részt.112 

Farkas számára az alispánkodás nem jelentett szakítást az üzleti 
eszközökkel folytatott pénzszerzéssel. Igaz, a zálogbirtokon építkezett, 
javításokat végeztetett, mégpedig tetemes összeget használva fel, mert 
négy év alatt —1448. nov.-ig, amikor Garai visszaváltotta az uradalmat— 
400 aranyforintot fordított ily célokra.113 Éppen a kormányzóválasztó 
rákosi országgyűlésről Pozsonyhoz intézett leveléből derül ki, hogy 
foglalkozott áruüzlettel, ezt azonban— állandóan-e, el nem dönthetjük — 
nem a saját, hanem Kochaim János neve alatt bonyolította le. Kochaim, 
akit szolgájának nevezett, nem valami jelentéktelen ember volt. Erzsébet 
1441-ben,114 az országtanács pedig 1446-ban115 követül küldte Bécsbe, 
mégpedig az utóbbi nemcsak a városhoz, hanem Frigyes királyhoz és az 
ausztriai rendekhez is, szabályszerű megbízólevéllel látva el és feladatává 
téve, hogy a két ország tárgyalásai útjából az akadályokat távolítsa el. 
Az országtanács választása bizonyára azért esett Kochaimra, mert üzleti 
ügyekben egyébként is megfordult Bécsben. Ily tevékenységét azonban 
Farkas megbízásából folytatta. Ezt maga Farkas közölte a pozsonyiakkal, 
amidőn valami nézeteltérésük támadt Kochaimmal. ,,A kereskedés, 
amelyet (Kochaim) lebonyolított, mind az enyém volt" — ez a kijelentése 
oly határozott, hogy nem érthető félre.116 Ha azonban Farkas fél év
vel az országtanács megbízó levelének kiállítása előtt beszél így alkal
mazottjáról, joggal tehető fel, hogy az országnagyok figyelmét éppen 
ő irányíthatta az esztergomi érsek vagy Garai László közvetítésével 
Kochaimra. 

Kochaim kapcsolatai Farkassal tartósaknak mondhatók. 1448-ban 
változatlanul urának nevezte őt,117 s bár 1452-től Pozsony szolgálatában 
állott, amennyiben 1452—53-ban és 1455—56-ban a város oroszvári, 
1456—57-ben pedig budai harmincadosa volt,118 a közbeeső évben, 
1454-ben Farkassal adatott magának ajánlólevelet, mégpedig éppen 
Pozsonyhoz. Igaz, ebben Farkas már nem nevezi őt szolgájának, kapcso
latuk azonban nyilvánvaló.119 Az elmondottak után bizonyára nem fog 
túlzásnak tetszeni a feltevés, hogy Farkas kereskedői tevékenységet 
1445 után is folytatott, s ily üzleteit ismételten Kochaim neve alatt 
intézte el, akinek segítségét akkor is igénybe vette, amidőn ez mint 
harmincados Pozsonyt szolgálta. 

Áruüzletekből származó követeléseit nem mindig sikerült idejében 
behajtania. A pozsonyi Fronau Andrásnak kölcsönadott pénzéért 1445-től 
kezdve hat éven keresztül kellett küzdenie. Hiába volt kezében adóslevél 
s táblázta be követelését az adós házára, szőlőire, hiába tet te felelőssé 
Pozsonyt polgára kötelességmulasztása miatt, és árasztotta el szemre
hányással, amiért a zálogjavak egy részének idegen kézbe kerülését nem 
akadályozta meg, hiába kereste fel leveleivel, majd küldte el hozzá 
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embereit, hogy élőszóval sürgessék az ügy elintézését, végül is nem maradt 
más hátra, mint az utolsó fegyver gyanánt Fronau polgártársai bárhol 
elérhető javainak lefoglalásával fenyegetőzni.120 A represszália a magyar 
jogi életnek is elfogadott szokása volt,121 alkalmazását azonban a polgárok 
a lehetőség szerint kerülték. Jól tudták, hogy káruknak ártatlanokkal 
való megtéríttetése menthetetlenül városaik viszonyának megromlását 
vonja maga után. Ezért is küldte el Kochaim 1448 legvégén (dec. 20.) 
végső figyelmeztetését Farkas egyik szolgájával, akit ura, türelme sza
kadtán, Pozsonyba menesztett: Kieszközölte Farkastól, hogy még tíz 
napig várjon; több haladékra nem tudta őt rávenni, s ha ez idő alatt nem 
rendezik az ügyet, legyenek elkészülve, hogy a keze ügyébe eső első 
társuktól szerez magának elégtételt.122 Tévednénk, ha azt hinnők, hogy 
ezek után az ügy rendeződött. 1450 legelején Farkas még mindig sürgeti 
a várost, hogy segítse hozzá pénzéhez, ismét fenyegetőzik represszáliá-
val,123 s az egyetlen új mozzanat, hogy közben a pozsonyi városi tanács 
néhány tagjával is tárgyalt Budán, ahol azok bizonyára mint ország
gyűlési követek vagy tárnokszéki küldöttek jelentek meg, sőt maga Buda 
is közbenjárt érdekében. A huzavonából egy dolog kétségtelen: Farkas, 
minden fenyegetése ellenére óvakodott egy pozsonyi polgár miatt támadt 
neheztelését átvinni a városra, azaz el akarta kerülni azzal a szakítást. 
Bizonyára jól felfogott érdeke ösztönözte erre, ily érdeke pedig első
sorban kereskedői kapcsolataikból adódhatott. Bár a tárgyra vonatkozó 
további levelek hiányából arra lehet következtetnünk, hogy az ügy végül 
elintéződött,124 azonban még sikeres lezárása esetében sem volt alaptalan 
Farkas panasza, hogy tömérdek kár érte, nem szólva a kiadásokról, 
amelyekkel levelei és emberei felküldése járt . 

Zavartalanabbul lebonyolódóknak látszanak birtokzálogüzletei. 
1449-ben a Szerdahelyiektől 320 aranyforintért négy Somogy megyei 
falut s ugyanebben az évben a Marczaliaktól 70 aranyforintért Veszprém 
és Somogy megyei birtokrészeket vett zálogba.125 Valószínű, hogy zálog
ügyletei ezzel egyáltalán nem merültek ki, s pl. azt a 4100 aranyforintot, 
amelyet Garai Lászlótól a simontornyai uradalom kiváltásakor vissza
kapott, hasonló módon hasznosította, éppen csak az ily üzleteiről szóló 
oklevelek nem maradtak fenn. A két 1449-i záloglevél jelentősége abban 
rejlik, hogy bizonyítékul szolgálnak, mint igyekezett Farkas a birtokokból 
minél nagyobb hasznot húzni. Kétségtelenül az ő kívánságára iktat ták 
ugyanis be az oklevelek szövegébe azt a felhatalmazást, hogy a zálog
birtokokon a jobbágyokat kénye-kedve szerint adóztathatja, sőt kényszer
eszközöket is alkalmazhat.126 Mert igaz ugyan, hogy az ilyesféle kikötések 
az 1430—1440-es években állandóak, azonban alkalmanként oly meg
jegyzéssel kísérve tűnnek fel, hogy az adónak mérsékeltnek kell lennie s 
nem szabad a jobbágyot tönkretennie.127 A korlátozó záradék elmaradá
sába, ez bizonyos, a Szerdahelyiek és a Marczaliak kedvük ellenére 
nyugodtak bele, hiszen az ő érdekük azt kívánta, hogy jobbágyaik ne 
kiszipolyozva kerüljenek majd vissza hozzájuk, beletörődésük tehát csak 
úgy magyarázható, hogy Farkas szabta meg a kölcsönnyújtás feltételeit. 
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Afelől, hogy élt a felhatalmazással, és a jobbágyoktól a legnagyobb 
teljesítményeket követelte, nem lehet kétségünk. 

Élete ekkortájt átalakult, s egyre inkább a birtokos nemesekéhez 
lett hasonlóvá. Külsőleg abban nyilvánult meg a változás, hogy hiteles
hely és nádor egyaránt az ekkor nemesek számára is megtisztelő ,,egre-
gius" jelzővel illette. 1453-ban egy hatalmaskodási per központjába 
került. A vád szerint, amelyet a vizsgálatok igazoltak, a Nyúl-szigeti 
apácák taksonyi és varsányi jobbágyaival rátört Harasztira, s ott a 
Gecseiek, Nagygutori Nagy I^ászló és Szentmihályi Iyászló 16 jobbágyát 
s a plébános két tanulóját megverette, megsebesíttette, közülük hatot 
elfogatott, a szigeten levő erdőt pedig kivágatta.128 Az ilyesféle hatalmas-
kodások mindennapi jelenségek voltak, és Farkassal kapcsolatban is az 
a legfontosabb kérdés, amelyre azonban, sajnos, felelni nem tudunk, 
miként jutot t ahhoz, hogy a Nyúl-szigeti apácák beleegyezésével mintegy 
száz jobbágyukat felhasználhatta akciójában.129 Valamiféle üzleti kap
csolat, esetleg birtokbérlet lehetett az előzmény? 

Annál több joggal kérdezhetjük ezt, mert Farkas esetében az 
okleveles adatoknak véletlennel alig magyarázható egyezése valósággal 
megköveteli, hogy a legegyszerűbb jogügyletei mögött is valami rejtett 
összefüggést keressünk. Pálóczi I^ászló országbírónak Helmecről 1454. 
ápr. 12-én Pozsonyhoz intézett felszólítása — hogy a polgárok 2000 
aranyforintnyi tartozásuk utolsó részletét, 750 aranyforintot, bár 
csak pünkösdkor kellene megfizetniük, már most adják meg, letétbe 
helyezve Farkas Iyászlónál, akitől majd akkor az egész összegről szóló 
elismervényt meg fogják kapni130 — magában is tanulságos, mert azt 
igazolja, hogy Farkast a Hunyadi-párthoz számítható egyik országnagy 
bizalmas emberének tekintette. Ugyancsak lényeges az a felvilágosítás, 
amely szerint 1454. máj. 31-én Farkas egy budai kőházát 750 arany
forintért eladta Pálóczi Jánosnak.131 lehetséges, hogy a ház azonos a 
Farkastól 1440-ben elkobzott egyik fekvőséggel,132 azonban minden
képpen a kereskedőnegyedben feküdt, mivel mindkét szomszédja keres
kedő volt.133 Ami meglepő, az a ház vételárának egyezése az országbíró 
követelésével s az a körülmény, hogy a vásárló a Pálóczi család tagja.134 

Nem lehetetlen ugyan, de mégsem valószínű, hogy a két oklevél tartalma 
közt nincs összefüggés, éppen csak magyarázatot nem tudunk adni. 
Arra lehetne gondolnunk, hogy a pozsonyiaktól járó 750 aranyforintra 
Farkasnak volt sürgős szüksége, s az országbíró az ő kedvéért kívánta a 
pozsonyiaktól az összeg idő előtti lerovását, Farkas pedig a ház átenge
désével voltaképpen tartozását egyenlítette ki. Ha valóban ez volna a 
háttér, Farkas és a Pálóczi család érdekeinek találkozását nem lehetne 
efemer jellegűnek tartanunk. 

Ugyanekkor a Hunyadival következetesen szemben álló — 1447 
szept. óta nádor — Garai I^ászlóval nemcsak fenntartotta kapcsolatát, 
hanem még szorosabbra fűzte, kérve és elfogadva tőle a Csepel-sziget 
ispáni tisztét. A Nagy-szigetet, amint gyakran nevezték, a királyi udvar 
ellátására szolgáló uradalmak közé számították az egész középkoron át, 
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sőt akkor is, amidőn a királyi hatalom mélypontjára süllyedt.135 Jelen
tőségét a királyi várhoz való közelségének köszönhette. Ispánja, amidőn 
a király vagy a királyné nevezte ki, rendesen a jobb módú, előkelőbb köz
nemesek közül került ki. Ilyen volt Zsigmond idejében, a XV. század 
elején Hardi Miklós, vagy Borbála megbízásából 1435-ben Thuróczi 
Balázs.136 Nem tudjuk, milyen címen került Garai László kezébe a sziget, 
s döntötte el ennélfogva, hogy ki legyen annak ispánja vagy, mint a 
szomszédok és a hiteleshelyi oklevelek mondották, officialisa. Ez az 
utóbbi, a comes-nél jóval szerényebb név másnak tüntet i fel Farkas 
helyzetét, mint az ispán megjelölés. Földesúri megbízott az officialis, 
tehát familiáris, aki urát megegyezésszerűen szolgálja, s szolgálatának 
időtartama alatt részben büntetőjogi vonatkozásban is annak ellenőrzése 
alatt áll.137 Mivel Farkas magát ispánnak nevezte,138 úgy tűnhet fel, 
mintha szépítgetni kívánta volna Garaihoz fűződő viszonyát. Úgy véljük, 
nem hiúság vezette, s a comes cím az, amely hűen fejezi ki Farkas hely
zetét. A bécsi kezességvállalás és a simontornyai bérlet feljogosít annak 
a feltételezésére, hogy Farkas ismét valamiféle kölcsönt nyújthatott a 
nádornak, s ez biztosítékul adta át neki Csepel-sziget igazgatását. 

Farkas elhatározását, hogy miért éppen ezt kívánta, megmagya
rázza az a tény, hogy a szigeten két királyi falut — Szentmiklóst és 
Szentmártont —, mint tudjuk, régtől fogva s ekkor még mindig zálogul 
ta r to t t kezében, s bizonyára szerepet játszott még Buda szomszédsága is. 
Az ispáni tiszt azt jelentette, hogy Farkas kiterjedt bírói hatalmat 
gyakorolhat zálogbirtokain, ezek jobbágyait nemcsak mint egyszerű bir
tokos kormányozhatja. Sőt arról sem feledkezhetünk meg, hogy az ispáni 
jogkört fel lehetett használni újabb birtokok végleges megszerzésére is. 
Túlságosan merész volna — elismerjük — a feltevés, hogy Farkas éppen 
a Csepel-szigetet óhajtotta volna örök tulajdonul megszerezni, s az ehhez 
vezető úton az ispáni tiszt elnyerése csak egy lépés lett volna, maga a 
tény azonban, hogy ily birtokot kívánt a magáénak mondani, el nem 
vitatható. Gárdony örök birtokul történt megszerzése 1456-ban nem 
Farkasra kényszerített, hanem általa óhajtott megoldás lehetett. Ha 
városa, Buda már 1454-ben nobilisnak nevezte Csepel-szigeti ispánsága 
alapján, most még inkább annak volt tekinthető. Forma szerint ugyan 
nem nyert nemességet, nem kapott oklevelet, amely kiemelte volna a 
parasztság állapotából, mint Kapi Andrást,139 címeradományban sem 
részesült, de ezekre nem is volt szüksége. A nemestől ekkor a társadalom 
még nem kívánta meg a királyi privilégium felmutatását. A nemességnek 
ezt a feltételét csak Werbőczy mondotta ki, a XV. században a földbirtok 
a szokás erejével nemessé te t t polgárokat. Címere pedig eddig is volt.140 

Farkas ily módon eljutott oda, ahová a feudális társadalmi rend 
szükségképpen elvezeti mindazokat a polgárokat, akik nem megdöntésére 
törekszenek: maga is feudalizálódott, nemessé lett. Helyzetének előnyeit 
nem élvezhette sokáig. 1457 januárjában a Budán dühöngő járvány, 
amely — miután végzett Hunyadival — idáig feljutott, kioltotta életét. 
Egykori „szolgája", Kochaim János 1457. jan. 13-i leveléből a pusztulás 
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megrázó képe bontakozik ki: Ritka a ház, amelyben ne volna beteg. 
A cseh kancellár betegen fekszik négy híján valamennyi szolgájával 
együtt, ugyanígy a dominikánusok Szt. Miklós-kolostorában a perjel és 
az egész konvent hat szerzetes kivételével, egy — valószínűleg főúri — 
házban 26 beteg szolga van, s az előző napon egy sírba 25 halottat 
temettek el. A halál ily hatalmas aratása közben Farkas kimúlásáról 
Kochaim a pozsonyiakat csak röviden értesítette.141 Nyugodtabb, ese
ménytelenebb napokban valószínűleg talált volna módot, hogy egykori 
„uráról" néhány sajnálkozó szót ejtve, jellemének megismeréséhez hozzá
segítsen bennünket. 

Az ő és más kortársak hallgatása következtében magunknak kell 
summáznunk, mit jelent élete. Ügy látjuk, olyan polgár volt, aki a nagy
birtok uraival meg tudta találni az együttműködést, mert kész volt 
kiszolgálni őket. A szolgálat nem esett nehezére, a királyi udvarhoz tapa
dása pedig egyenesen megkönnyítette elhatározását. Az uralkodó az ő 
szemében oly hatalomnak a gyakorlója, amelyet egyedül a nagybirto
kosok korlátoznak. Távol van tőle a felismerés, hogy az ország sorsát 
intéző csoportnak az összetétele módosítható oly formában, hogy abban 
a köznemesség és a polgárság képviselői is helyet foglalhatnak. Élete 
mégsem tanulság nélküli, mert t ípust ábrázol. Azon patríciusét, aki 
helyén volt a XIV. században, de a XV. században már anakronisztikus 
jelenséggé vált. Sorsa főleg negatív vonatkozásában figyelemre méltó: 
azt bizonyítja, hogy a polgárság renddé kovácsolását a patríciusoktól 
nem lehet remélni, s náluknál frissebb rétegre, a kézművesekre várna a 
történeti feladat elvégzése. 

J E G Y Z E T E K 
1A Dédire vonatkozók összeállítása: A magyar rendi társadalom Hunyadi 

korában. Századok 91 (1957) 532. kk. 2 / . Chmel, Materialien zur österreichischen Geschichte. Wien 1837,1. köt. 238. 3 Teleki J., Hunyadiak kora Magyarországon. Pest 1853, X. köt. 205. 4 yecz obristen dreysker in dem kunigreich ze Hungern. (Pozsony város lt. 
Középkori oklevelek, [a továbbiakban: Pozsony, oki.] 3797. sz. Országos levéltár 
[a továbbiakban: Oh] Filmtár.) 

5 vnserm obristen dreyssiger. OD. Középkori Gyűjtemény (a továbbiakban : 
Dl.) 44 338. 

6 h. 22. jegyzet. 7 Salamon F., Budapest története. Bp. 1885, III. köt. 334. 8 Házi / . , Sopron szabad királyi város története. I. rész, 3. köt. 186.: Dadis-
laus Parkas iudex civitatis nostre Budensis et comes tricesimarum nostrarum. 9 Századok 91 (1957) 5°> 72-10 Az 1439-i decretum 6. és 12. articulusa. 11 R. Liliencron, Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. 
Jahrhundert. Leipzig 1865. I. köt. 368. kk. 12 P. Eschenloer, Geschichten der Stadt Breslau oder Denkwürdigkeiten 
seiner Zeit. Breslau 1828, II. köt. 164. 13 Dl. 69006. 14 Nagyszombat legrégibb számadáskönyve [Fejérpataky L., A magyar
országi városok régi számadáskönyvei. Bp. 1885, 102. kk.), amely 1394-től 1455-ig 

178 



terjedően tartalmaz bejegyzéseket, a város vezetőségének, a tanácstagoknak, sőt 
egy-egy évből több-kevesebb tehetős polgárnak nevét is megőrizte. A nevek német 
jellegűek és német etnikumra utalnak. 

15 L. 67. jegyzet. 
16 Dl. 26135, 35 031. 
17 Décsényi Gy., A somkereki erdélyi család 1415. évi címeres levele és 

nemzedékrendje. Turul 10 (1892) 110. 
18 Fekete Nagy A., A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Bp. 

1934. *57-
19 Mollay K., Középkori soproni családnevek. Bp. 1938, 12, 36. — Uő., 

Sopron a középkor végén. Soproni Szemle 10 (1956) 39. 
20 Pataki János nagy gonddal készült tanulmányának (A budai vár közép

kori helyrajza. Budapest Régiségei 15 [1950] köt. 239. kk) 10. vázlatlapja jól 
tájékoztat a házak fekvéséről. A nyugati házra vonatkozó adatokat azonban 
a következő módon át kell rendeznünk azon az alapon, hogy Pálóczi 1454-ben 
Farkas, nem pedig Munich házát, Kompolt meg 1440-ben ugyancsak Farkas 
házát szerezte meg, az utóbbit — mint látni fogjuk — ideiglenesen. A középső 
vonal helyesen: Farkas — 1440 — Kompolt — Farkas — 1454 — Pálóczi. A vonal 
felett: Korlath — Remek Tamás — Thuz, a vonal alatt: Munich — Raudner. 

21 Szerémi—Ernyey J., A Majthényiak és a Felvidék. Bp. 1913, 238. — Das 
Ofner Stadtrecht. Hrsg. von K. Mollay. (Monumenta Historica Budapestinensia. I.) 
Bp. 1959, 22. 

22 Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Hrsg. mit Unterstützung des 
Gemeinderathes der k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt vom Alterthums-
Vereine zu Wien. Redigirt von A. Mayer, (a továbbiakban: Quellen.) Wien 1900, 
IL sor. I I . köt. 2633. sz. : zu Ofen in dem Hause Lasla Tyrenhers obristen richters 
der Stat Ofen. 

23 Pataki i. m. 269. kk. Éppen Farkas László egyik házáról mondják 1454-
ben, hogy a Hátsó utcában feküdt. 

24 A posztókészítés ismertetése: Szűcs J., Városok és kézművesség a XV. 
századi Magyarországon. Bp. 1955, 79. kk. 

25 A. Doren, Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. I. köt. 
(Die Florentiner Wollentuchindustrie vom XIV. bis zum XVI. Jahrhundert.) 
Stuttgart 1901, 52. kk. 

26 G. Schmoller, Die Straßburger Tucher- und Weberzunft. Straßburg 
1879, 418, 435. kk., 445. — K. Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt am Main 
im XIV. und XV. Jahrhundert. I. köt. Tübingen 1886, 89. kk. kellő magyarázat 
nélkül hagyja, hogy a frankfurti takácscéh 223 mestere közt 1387-ben csak egy 
posztónyíró volt. 

27 A kifejezést helyesen magyarázza Szűcs i. m. 207. 
28 Mozin—Biber—Hölder, Neues vollständiges Wörterbuch der deutschen 

und französischen Sprache. Deutscher Teil. Stuttgart und Tübingen 1823, 2. kiad. I. 
köt. 404. 

29 Schmoller i. m. 459. — M. Stoeven, Der Gewandschnitt in den deutschen 
Städten des Mittelalters. (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte. 
59. köt.) Berlin und Leipzig 1915, 35. kk. 

30 A. Luschin, Wiens Münzwesen, Handel und Verkehr im späteren Mittel
alter. (Separatabdruck aus Band I I der „Geschichte der Stadt Wien"). Wien 1902, 
102. kk. — W. Kisch, Die alten Straßen und Plätze Wien's. Wien 1883, 621. -
Wolmuth-Caniesina.FlanevonWien. 1856. (Az 1547-i térkép hasonmás kiadása.) 5. 

31 domum . . . necnon cameram lapideam pro incidendis pannis aptam 
eidem domui a tergo immediate annexam. (Dl. 11 944.) 

32 domum lapideam . . . inter domos in medio duorum vicorum utriusque 
scilicet S. Georgii habitas in superiore fine boltarum, ubi parmi vendi consueverint, 
existentem, a latere aquilonari domum seu fundum curie magistri Meel civis 
Budensis immediate habentem. St. Katona, História eritica regum Hungáriáé. 
Pest 1790, XII I . köt. 103. 

33 Pataki i. m. 244. kk. 272. 
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34 A ház — bérösszegéből következtetve — nem tartozott a jelentősebbek 
közé. Mivel az örökbérleti kötelezettséget i : 10 arányban lehetett megváltani 
(Zsigmondkori Oklevéltár. Bp. 1956—1958, I I . köt. 5261. sz. általános rendelkezés, 
1728, 3617, 5026, 6738, 7470. sz. egyes esetek), értéke 40 aranyforintra tehető. 
A házat Pataki (i. m. 245, 271, 3. és 10. vázlatlap) az utca nyugati oldalára helyezi, 
és azzal az épülettel azonosítja, amelyet 1415-ben Örmény Márton, 1461-ben 
Gros Jakab szerzett meg. Bnnek a háznak a bére azonban mindkét alkalommal 
24 forint (Pataki i. m. 283, 7. jegyzet és 296, 88. jegyzet), s így szükségképpen más, 
mint amelyet Tirnauer Farkas vett bérbe. 

35 így értjük az Ofner Stadtrecht 71. §-át, szemben Relkovic N., Buda város 
jogkönyve. (Ofner Stadtrecht.) (Művelődéstörténeti Értekezések 12. sz.) Bp. 
1905, 261, 266. magyarázatával. A 71. és 174. §-ok összevetéséből kétségtelen, 
hogy a Gewölbherrek és a Kammerherrek csoportja különbözött egymástól, a 104. 
és 176. §-okból pedig az látszik, hogy a Krämerek a harmadik csoport tagjai voltak. 
A középkori kereskedőknek ez a tagolódása annyira általános volt, hogy oly nép
szerű összefoglalások is megemlítik, mint B. Heil, Die deutschen Städte und Bürger 
im Mittelalter. (Aus Natur und Geisteswelt. 43. köt.) 4. kiad. Leipzig und Berlin 
1921, 66. 

36 G. Below, Probleme der Wirtschaftsgeschichte. 2. kiad. Tübingen 1926, 
302. kk., 311. kk., 341, 382. Fr. Rörig, Die europäische Stadt und die Kultur des 
Bürgertums im Mittelalter. Göttingen. 82. kk. 

37 A jogkönyv azon fejezeteknek, amelyek a csapók, posztónyírók, festők, 
ványolók jogait volnának hivatva feltüntetni, csak a címeit közli (132, 135, 140, 
141. §). A takácsokról szóló 131. § a készítésről megemlékezik ugyan, az árusításról 
azonban nem. 

38 Stoeven i. m. 36. 
39 obrister dreysker in dem kunigreich zu Vngern. Pozsony város lt. Proto-

collum actionale 75. OL. Pényképgyűjt. 
40 Matunák M., Eredeti oklevelek a körmöcbányai püspöki malomról. 

Történelmi Tár. Új folyam 8 (1907) 321. -Krizskó P., A körmöci régi kamara és 
grófjai. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VIII. köt. 10. sz.) Bp. 
1880, 25. 

41 Mollay i. m. 9, 22. 
42 32. §• 
43 Céhszervezetük bizonyítéka, hogy az Ofner Stadtrecht 176. §-a szerint két 

választott elöljárójuk volt. 
44 Ofner Stadtrecht 68, 82. §. 
45 A családról közelebbi adatot nem ismerünk. 
46 A huszitizmus és a magyar nép. Századok 90 (1956) 575. 
47 domus eorum in penetraÖbus. A városházát az Ofner Stadtrecht ismételten 

említi. Mollay i. m. 218, „Rathaus" címszó. 
48 J. G. Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. 

[Bécs] 1746. I. köt. 237. kk. 
49 Salamon i. m. I I . köt. 361. kk. — Székely i. m. 576. kk. Egyébként, ha 

Albert király első budai tartózkodásakor, 1438 első hónapjaiban zajlott volna le, 
akkor is Farkas László — előző — bíráskodására esett volna. 

50 Liliencron i. m. I. köt. 368. kk. 
51 Szűcs i. m. 278. kk. — Székely i. m. 354. kk. 
52 Ezek szerepét a magyar történetírás által korábban fel nem használt, 

teljes forrásanyagra támaszkodva elemzi Székely i. m. 576. kk. 
33 Liliencron i. m. I. köt. 368. 
54 Székely (i. m. 577) Heltai alapján az olasz kereskedők kifosztását is említi, 

a XVI. századi szerző előadása azonban nem látszik helytállónak. 
35 ipsi iudex et iurati ceterique cives ipsius civitatis nostre Budensis habito 

inter se diligenti tractatu et sana del[iberatione] volentes, ut sicuti ipsi et prefati 
universi cives et hospites iamdictarum ambarum communitatum odiis ac rixis 
et diversarum discordiarum materiis inter ipsos a pluribus iam transactis annis et 
temporibus subortis et h[inc amicjabiliter pertractatis domino concedente ipsisque 
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prelatis et baronibus ac plerisque rm'litibus domine Elizabeth regine disponentibus 
et ordinantibus sedatis et sopitis a [diu desjiderate pacis amenitate gratularentur. 
Esztergomi prímási lt. Archívum ecclesiasticum vetus. 46. (OX,. Filmtár.) 

56 Teleki i. m. I. köt. 205. 
57 1439. évi decretum 12. art. 
58 Abból a tényből, hogy Kopácsi 1441. jan.-ban, Farkas László pedig 1439. 

aug. 15-én bíró, szükségképpen következik, hogy az 1440-es Szt. György-napi 
tisztújításkor vette át a magyar bíró a város vezetését. Más meggondolásokból 
kiindulva ugyanerre az eredményre jutott Székely is (i. m. 575, 159. jegyzet). 

59 L. 8. jegyzet. 
60 civitas nostra, az említett 1439. aug. 15-i oklevélben. 
61 Teleki i. m. X. köt. 48, 54. — Wenzel G., Okmányi adalék Borbála és 

Erzsébet magyar királynék birtokáról. Magyar Történelmi Tár 12 (1863) 285-
62 Az 1439-i decretum 12. pontjának megfelelően Albert évi 20000 arany

forintot ígért felesége udvartartásának céljaira, s az összeg fedezetéül aug. 20-án 
6000 aranyforint értékben a szlavón nyestbőradót kötötte le, továbbá a körmöc-
bányai bánya- és pénzverőkamara jövedelméből 14 000 aranyforintot. (Teleki 
i. m. X. köt. 66.) Harmincadbevételek átengedéséről tehát ekkor sem volt szó. 

63 Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Leipzig 1846, 26. 
64 Házi i. m. I. rész, 3. köt. 186, 191 és 193. Kanizsai László özvegyének 

1440. jan. n - i oklevele Ladislaus Farkas dictus tricesimator Sopproniensis fami
liárisainak, Fraknói Gróf Pál özvegyének 1440. jan. 29-i oklevele pedig Farkas 
Lasslabs diner-einek kivégzéséről szól. 

65 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Kaiserhauses, (a továb
biakban: Jahrbuch.) XVII. köt. 2. rész. (Quellen zur Geschichte der kaiserlichen 
Haussammlungen.) Wien—Prag—Leipzig 1896, 15 166. sz. 

66 Pozsony, oki. 1134. sz. OL. Fihntár. Erzsébet 1440. máj. 30-i oklevelében: 
Ladislaus Ffarkas. 

67 Dl. 13 564. Az 1440. júl. 31-i oklevélben a név: Ladislai Farkas. — A követ
kező évben adományozta el I. Ulászló Farkas nagyszombati házát. Azért nem 
a budai házakkal egy időben, mert Nagyszombat csak később került kezébe. 
(Tóth-Szabó P., A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. 
Bp. 1917, 184.) Az ,,in descensu exercituali prope castrum Nempthy vocatum" kelt 
és Újlaki Miklós erdélyi vajda relatiója alapján kibocsátott királyi oklevél szerint 
I. Ulászló Halápi Fekecs Imrének és Csenyizi Nagy Simonnak adja a nagyszombati 
Nagy utcában levő házat, amelyben Vámos András lakik, s amely Ladislai Farkas 
de Zenthgywrgh castellani castri Strigoniensis prefuisse, sed propter infidelitatem 
eiusdem, quam idem domino Dyonisio archiepiscopo Strigoniensi partem domine 
Elizabeth regine nostrum et regni huius statum pacificum turbare mollientis foventi 
adherendo ex ipsoque castro possessiones et bona quamplurium fidelium regni-
colarum nostrorum igné et preda vastando contra nostram maiestatem incurrisse 
dicitur, ad nos iuxta huius regni nostri Hungarie predicti laudabilem consuetu-
dinem devoluta fore perhibetur. (Nagyszombat város lt. Középkori oklevelek. 
71. sz.) Hosszasabban idéztünk az oklevélből, mert az egyetlen, amely ellene szól 
felfogásunknak, hogy Dédi és Budai Farkas László két különböző személy. Az idé
zet szerint a Nagyszombatban háztulajdonos Szentgyörgyi Farkas László, eszter
gomi várnagy Szécsi Dénes érsek embere, ez pedig, mint sok más adat bizonyítja, 
Dédi vagy Lábatlani Farkas László volt. Az utóbbi életrajzi adataival azonban 
nem egyeztethető össze sem a Szentgyörgyi név, sem a nagyszombati ház birtok
lása. Hogyan jut a Szentgyörgyi névhez, amikor családja, amíg Lábatlan nem lesz 
az övé, következetesen Dédről nevezi magát (Csánki D., Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában. I I . köt. Bp. 1894, 671.), s hogyan szerez házat 
Nagyszombatban? Mindez a Budán Tirnauernek is nevezett Farkas Lászlóhoz 
sokkal jobban, sőt jól illik. Az oklevél kitétele, hogy Szentgyörgyi Farkas László 
esztergomi várnagy volt, a királyi kancellária — elismerjük: szokatlan — tévedé
sével magyarázható, amit a zavaros állapotok s a rendelkezésnek a hadjárat során 
történő írásba foglalása éppen úgy valószínűsíthetnek, mint az adományosok 
helytelen információja. Az adományosok, Guti Országh Mihály főkincstartó 
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familiarisai már 1440-ben szemet vetettek egy nagyszombati házra, ezt a tulaj
donos Erzsébet-pártiságára hivatkozva a királlyal elkoboztatták s maguknak 
adományoztatták, de azután le kellett róla mondaniuk, mert a per folyamán 
kiderült, hogy a házat I. Ulászló által is elismert érvényű végrendelet értelmében 
500 aranyforint terheli. (Nagyszombat város lt. Középkori oklevelek. 70. sz.). 
A jelek szerint. Halápi és Csenyizi kárpótoltatni kívánták magukat egy másik 
épülettel, azonban — mint az első alkalommal — most sem sokat kérdezősködtek 
a birtokviszonyok után. Számukra elég volt, hogy a tulajdonos hűtlenség bűnébe 
esett s máris azonosították az esztergomi várnaggyal, akinek nevét és az érsek 
melletti szerepét bizonyára ismerték. 

68 Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen I/2. (1848) 18. 
69 W. Altmann, Die Urkunden Kaiser Sigmunds. (1410—1437.) (Regesta 

imperii XI.) Innsbruck 1896—1900, 7593. sz. 
70 Jahrbuch XVII. köt. 2. rész. 15 166. és 15 167. sz., Quellen II . sor. 2. köt. 

2739—2741. sz. Erzsébet Pozsonyban 1440. jún. 25-én kelt, Bécshez intézett 
levelében megbízottjai gyanánt Michaelem Noälar et Ladislaum Farkas (Farcas) 
cives civitatis Budensis nevezi meg; Michael Nadler és Lassla Farkas baid burger 
zu Ofen nyugtájukat 1440. jún. 28-án Bécsben állították ki. 

71 Quellen II . sor. 2. köt. 2832. sz. Erzsébet 1441. okt. 7-i megbízólevelében 
Lasla Tirner und Peter Koler-t nevezi meg megbízottjai gyanánt. 

72 Az Erzsébet nevében Pozsonyban kelt 1442. jún. 7-i kötelezvényt a kan
celláriai jegyzet szerint Salánki Ágoston (kancellár) a királynénak Bécsben az 
itteni városi kamarás, továbbá Pekeri Frank és Budai Farkas László (Ladislao 
Farkas de Buda) jelenlétében kibocsátott utasítására állította ki. (Teleki i. m. 
X. köt. 112. kk). Mint a továbbiakban látni fogjuk, Pötellel Farkas volt közeli 
kapcsolatban, s így bizonyosnak látszik, hogy nem Salánki vagy a nemes Pekeri 
találta meg vele az együttműködést. Pekeri személyére vonatkozólag: Körmöc
bánya város lt. Fons 18. fasc. 1. nr. 9. 1442-ben Erzsébet vele vétette át a bánya
városok censusát. Pötelről, aki 1446-ban Giskra megbízottja (Quellenll. sor. 2. köt. 
3145. sz.), [K.~\ Schalk, Aus der Zeit des österreichischen Faustrechts 1440—1463, 
(Abhandlungen zur Geschichte und Quellenkunde der Stadt Wien, I I I . köt.) Wien 
1919. 380. kk. F. Engel-Janosi, Zur Geschichte der Wiener Kaufmannschaft 
von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Mitteilungen des Vereins 
für Geschichte der Stadt Wien. 6 (1926) 39, 51. Schalk Pötelt francia kortársához, 
Jacques Coeurhöz hasonlítja. Ugyanúgy, csak kevesebb túlzással mi meg Farkast 
állithatjuk Pötel mellé. 

73 A. Fr. Kollár, Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. 
Vindobonae 1762, II . köt. 1026. kk. 

74 Erzsébetnek Komáromban 1440. márc. 19-én kelt oklevele, amely Ladis-
laus Farkas-t iudex civitatis nostre Budensis-nek mondja, megerősítve állításunkat, 
hogy a Szt. György-napi tisztújításig Farkas vezette a várost: Esztergomi prímási 
lt. Archívum saeculare vetus. T. nr. 55. OL. Filmtár. 

7 5 1 . Ulászló 1440. aug. 2-án adományozta Szandát a Rozgonyiaknak 
és Nánai Kompolt Pál volt pohárnokmesternek. Dl. 13 570. Vö. Csánki i. m. I. 
köt. 91. 

76 Gárdony vételárának reális voltát bizonyítja, hogy 1457. júl. 27-én Farkas 
(Ladislai Farkas civis civitatis Budensis) pontosan 2000 aranyforintnyi tartozása 
kiegyenlítéséül özvegyétől Höltzler Konrád, korábban Bécs polgármestere, Ausztria 
magister hubarum-a átvette a birtokot. Dl. 15 043. (A budai káptalan oklevele, 
átírva benne az 1456. márc. 22-i királyi oklevél Ladislaus Farkas névvel.) 

77 Pozsony, oki. 3797. sz. OL. Filmtár. — A név: Lazzla Tirnher. A város 
kötelezvénye (1442. febr. 11.) bevagdalással érvénytelenítve van, ma is a város 
levéltára őrzi, ami a kölcsön visszafizetését igazolja. 

78 Házi i. m. I. rész 3. köt. 220. A királyné 1441. okt. 25-i oklevele Lassla 
Tiernher-t obrister dreysker in Vngern-nek mondja. 

79 Bécsi állami lt. Ungarische Urkunden. 168. sz. OL. Filmtár. 
801439: Házi i. m. I. rész 3. köt. 186. 1440: uo. 191, 193. 1441: uo. 220. 

1442: Pozsony, oki. 3797. sz. OL. Filmtár. (febr. 11.), Dl. 44 338. (dec. 2.). Erzsébet 
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dec. 19-én halt meg Győrben. (Ráth K., A magyar királyok hadjáratai, utazásai 
és tartózkodási helyei. Győr 1861, 172.) 

81 Pozsony, oki. 1134. sz. Ol. Filmtár. Vö. a 66. jegyzettel. 
82 Ortvay T., Pozsony város története. Pozsony 1900, II /3. köt. 66. kk. a név

sor, 82, a hosszabb-rövidebb időközökben beszolgáltatott összegek. 
83 ipsi cives et commune aut tricesimatores per eos eorum nomine et pro 

parte civitatis constituti et constituendi. Pozsony, oki. 1180. sz. Oly. Filmtár. 
84 Ortvay magyarázat nélkül hagyja, milyen alapon kezelte a város a harmin-

cadot 1440 júniusától, Kováts Ferenc pedig, más lévén a feladata, nem tér ki arra 
(Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv 
alapján. Bp. 1902.). Az Ortvay által az 1440—1461 évi bevételekről közölt elszámo
lási tételek (i. m. 82) a kérdés lényegét homályban hagyják. Előadásából akár az 
is következtethető volna, hogy a város által 1453-ig beszedett mintegy 35 000 
forint Pozsonyt illette. Mondanunk sem kell, hogy királyok és kormányzó nem 
osztogattak ilyen nagylelkű ajándékokat. A jelenséget az 1440. és 1442-i okleve
leknek Ortvay által felületesen elolvasott vagy meg nem értett szövege magyarázza 
meg. Ortvay legsúlyosabb tévedése az az állítás, hogy a város 1443-ban az egész 
pozsonyi harmincadhelyet s valamennyi jövedelmét zálogba vette. Valójában 
ez csak 1452-ben történt meg. (Pozsony, oki. 1725. sz. O l . Filmtár.) Ezek után 
kételkednünk kell, hogy a harmincadbevétel címén Pozsonyban elszámolt összegek 
felszökése valóban az áruforgalom fellendülésével s nem inkább azzal van össze
függésben, hogy a város egyre több harmincadhelyet vett bérbe. 

85 Knauz N., Az országos tanács és országgyűlések története 1445—1452. 
Pest 1859, 27. kk. A név: Ladislaus Farkas de Buda. 

86 J. N.Kovachich, Sylloge decretorum comitialium. Pest 1818. SI. köt. 96. 
87 1443. ápr. 6-i levelükben Pozsonyt értesítették tárgyalásaikról s Frigyes 

ápr. 5-i döntéséről, amelyet az noch vnserm willen getan hat, der sich nicht allain 
ir, sunder all ander, die vnsers egenanten naturlichen herren kunig Lasla tail sein, 
ob got wil wol frewen mügén, amelyet azonban a pozsonyiakkal élőszóval kívántak 
közölni. (Pozsony, oki. 3821. sz. Oly. Filmtár. A név itt: Farkas L,asla.) Két
ségtelenül az ápr. 5-i döntés eredménye Frigyes ápr. 9-i országgyűlési meghívóinak 
kibocsátása, amelyre vonatkozólag 1. Századok 91 (1957) 538- kk-, 363. és 364. 
jegyzet. Hanusko 1450-ben a nezsideri harmincadot tartotta kezében, s érdekei 
akkor ellenkeztek Pozsonyéval. (Teleki i. m. X. köt. 274.) Viszályuk 1453. évi 
részleteiről: Pozsony, old. 4365, 4387, 4424. Oly. Filmtár. 

88 Szerémi—Ernyey i. m. 388. kk. 
89 cum quodam Iyadislao Farkas alias iudice Budensi per extranearum gen

tium introductionem huic regno . . . continue nocumenta inferre satagente et per 
hoc notam infidelitatis . . . incurrente. (Katona i. m. XIII . köt. 103.) 

90 Quellen I I . sor. 2. köt. 2900. sz. Jóst von Cwssa und Farckas íyasla haubt-
leute zu Rab. 

91 Az 1447. jún. i-i radkersburgi egyezmény (Chmel i. m. I. köt. 238.) 
az egyetlen forrás, amelyből Győrnek Frigyes kezébe jutását és a kiváltás módját 
megismerhetjük. B szerint Frigyes kiváltotta Farkas lyászló, Koler Péter és Kassew-i 
Jodok kezéből a várat és várost s e kiadásai fejében (ratione impensarum pro 
redemptione . . . factarum) kap Ágoston püspöktől három részletben három év 
alatt összesen 3000 aranyforintot. A püspök a 3000 aranyforint megfizetését igérő 
kötelezvénnyel együtt átadja Frigyesnek azt az adóslevelet (literam debiti), ame
lyet Farkas, Koler és Kassew-i javára Frigyes a vár és város átengedése fejében 
bizonyos összeg erejéig kiállított. Bzek szerint tehát a püspöknek vissza kell 
szereznie egy kötelezvényt is, amely nyilvánvalóan nem 3000 aranyforintról 
szólt. Mivel az utóbbi összeget a püspök közvetlenül Frigyesnek fizeti ki, kétség
telen, hogy a király is annak idején átadta a pénzt Farkasnak és két társának. 
Fzek azonban kaptak Frigyestől még egy másik kötelezvényt is, csakhogy ezt 
a király már nem váltotta be, s így Farkasék kezében maradt. Megszerzése a püspök 
feladata lett. Abból a körülményből, hogy az egyezség nem tünteti fel az összeg 
nagyságát, azt következtethetjük, hogy áron alul is megszerezhetőnek látszott. 
Valószínűleg a Farkasaknak külön jutalmul ígért pénzről szólhatott az adóslevél, 
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összege pedig — mint a továbbiakban látni fogjuk — 500 aranyforintot te t t ki. 
I t t említjük meg, hogy a radkersburgi egyezmény német szövege alapján, amely 
Kollár közlésében (i. m. I I . köt. 1292. kk.) vált ismeretessé, Pray tévesen tette közzé 
ily formában a Farkas szerepéről szóló részt: trium praeterea millium aureorum 
nummum, quae Ladislaus Farkasius Elisabethae regináé nomine ab Friderico 
mutuum accepisset, vadimonium scriptis litteris praestaret. (G. Pray, Annales 
regum Hungáriáé. Vindobonae 1766, I I I . köt. 59.) 

92 Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. 
(Szerk. Székely Gy.) Bp. 1953, 166. kk. 

93 Pozsony, oki. 3871. és 3935. sz. OL. Filmtár. 
94 Körmöcbánya város lt. Fons 26. fasc. 1. nr. 12a és fons 18. fasc. 1. nr. 

13. —- 1455-ben is saskői kapitány. (E. M. Lichnowsky, Geschichte des Hauses 
Habsburg. Wien 1842, VI. köt. 2. rész. 2070. sz.) 

95Lassla Tirnher die zeit obrister dreisker. 
96 Vnd seind das die heyligtum vnd chlainat: [1] von erst ain chostperlichs 

guldein chreucz, an ainem fues geuast mit edelnn gegraben stainen, saphirn, bala-
sen, auch schonen perlein, daran ist verlorn ain stain ain ort. [2] Darnach ein grosse 
monstranczen, vergolt, darinn ist ain dorn von der coron Cristi, mit zwain schilten, 
daran gehanngen Osterreich vnder Vngerlanndt. [3] Item ein stuk heyligtum ver
golt, geuast mit edelm gestain auf vier engein, darauf ist ain weisser adler vnd zu 
baydenn orten alt Vngerlanndt vnd nur ain engel hat flug, die andern habens 
verlorn, auch sein verlorn drew staindel dauon vnd vier cibory. [4] Item ain stukch 
heyligtumb vergolt auf vier engein vnd vnden auf dem fuess stet die maiestat 
Cristi zwischen z way er engel vnd vier edeln gestain. [5] Item ein schone grosse 
geuierte monstranczen mit ainer grossen gesnitner parillen, bezaichent mit chunig 
Ludweigs zaichen vnd schilt vnd zwain heim desselben. [6] Item ain stukch heyl-
tumb auf ainem gesmelczten fuess mit zwain erhaben engein vnd in der mitt ein 
geuaste parillen mit gloken pluemen, als vergolt. [7] Item ein stukch heyligtumb 
auf ainem gesmelczten fuess, oben ain crucifix vnd auf ainer seitten ain parillen, 
auf der andern die heylign drey kunig gesmelczt, dauon ist verlorn ain engel. [8] 
Item ain stukch heyligtumb mit ainem grossen parillen, als ein schal, daran sein 
gesmelczt dy zwelfpoten vnd oben ist der heylig geist in gestalt ainer tauben. [9] 
Item ain stukch heyligtumb mit sand Cristofforo heyltumb vnd pildnuss in der 
mitt vnd ist auf ainem siechten fuess vnd gemecht, doch als vergolt. [10] Item ain 
monstranczen mit ainer geterten parillen, am fuess vil schilt vnd oben mit drein 
gesmelczten helmen chunig Ludweigs, als vergolt, vnd der chnauf oben ist dauon 
chomen. [11] Item ein monstranczen als ein pacem mit zwain engein, der ain hat 
die flug verlorn, auf ainem siechten fuess, als vergolt, darinn ist sannd Niclas 
zannde etc. [12] Item ain vergolts kreucz mit drein klainen zaphirn vnd vnden am 
fuess mit vil geslagen lilien vnd oben am stam mit der maiestat Cristi, der stain 
ist gruen etc. [13] Item ain chlains vergolts chreucz, daran ist ain silbrein crucifix 
mit vier gesmelczten plaben rosen an den ortern. [14] Item ain vergolter huet 
zu ainer monstranczen, darinn stenn zwayer chunig pildung vnd oben ain crucifix 
vnd ist vil zebrochen an den ciborn. [15] Item ain chlainer vergolter engel mit 
ainem wintliecht vnd gehört zu gots leichnam, damit zetragen, auer er hat die 
ain flug verlorn. Pozsony, oki. 3834. sz. OL. Filmtár. 

97 Az ékszerek felsorolása: Quellen und Forschungen zur vaterländischen 
Geschichte, Literatur und Kunst. Wien 1849, 242. kk. (E. Birk, Beiträge zur 
Geschichte der Königin Elisabeth von Ungern und ihres Sohnes König Ladislaus.) 
Birk magyarázata: 214. kk. A szöveg másik kiadása: Jahrbuch I. köt. 2. rész. 
58. sz. Az Anjou-kori egyházi ötvösművekről Dercsényi D., Nagy Lajos kora. Bp. 
[1942] 164. kk. 

98 Teleki i. m. X. köt. 113. Vö. a 72. jegyzettel és Ipolyi A., A ma
gyar szent korona és a koronázási jelvények története és műleírása. Bp. 
1886, 98. 

99 LasslaaTirnaher 1444. szept. 7-1 levele: Pozsony, oki. 3897. sz. OL. Filmtár. 
100 Pozsony, oki. 3900. és 3902. sz. OL. Filmtár. Az elsőben a név: Lassla 

Tirnaher, a másodikban: Lasla Tyrnaher. 
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101 Kollár i. m. II . köt. 918. kk. Erzsébet kérelme, sajnos, datálatlan. A király
né szerint az ő és fia ügyének nagyon árt Garai László elfogatása, szabadon bocsátá
sa ellenben segítene rajtuk. Utalt azután arra, hogy máris Ulászló kezében van 
Garai legtöbb vára, csak négy vagy öt az övé, ezek is hamarosan elvesznek, s 
akkor a bánnak puszta teste marad majd Frigyes kezében. 

102 Dl. 44 407. A név ismételten: Farkas Laslo, egyszer: Farkas Lazlo. 
103 ív. 85. jegyzet. 
104 Az 1446. jún. 2-án in dem féld Rakus bey alten Ofen kelt levélben neve: 

Lasslaa Tirnaher. Pozsony, oki. 3982. sz. OL. Filmtár. 
105 Jól tudják, írta, wie ich von meiner gerechtichaytt der dreyskest ge

drungen pin, der ich doch zw got hoff hin für zu gemessen. 
1 0 6 1 . Ulászló — s egyszersmind Erzsébet — adományait általánosságban 

csak az 1453-i decretum (5. art.) érvénytelenítette, egyesek azonban kétségtelenül 
már előbb hatályukat veszítették. Az adomány visszavonása a korábbi birtokos 
jogának feléledését jelentette. 

107 Chmel i. m. I. köt. 238. kk. 
108 den geltbrief, so die erbern Lassla von Tirna, Peter Kolir vnd Jóst von 

Kassaw . . . vmb ain summ, guidein haben. Teleki i. m. X. köt. 205. 
109 Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtára. Kézirattár. Ab. 71. I I I . 

köt. 182, 550, 625, 826, 827. Neve valamennyi oklevélben: Ladislaus Farkas castel-
lanus castri Symonthornya. 

110 Századok 91 (1957) 53°- kk. 111 Uo. n i . 
112 Hunyadi ezek szerint kénytelen volt részt juttatni a hatalomból alsóbb 

fokon is a főuraknak. A hármas megosztás később úgy érvényesült, hogy Farkas 
helyébe Haraszti (Gutori) Nagy László lépett, Álmosi utóda a két Sólyagi testvér 
lett, Györgyi pedig megmaradt Hunyadi képviseletében. (G. Fejér, Codex diplo-
maticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Buda, 1841. X/4. köt. 644., az 1447-i 
oklevél tévesen 1407-i évszámmal közölve. Vö, ELTE könyvtára. Kézirattár. Ab. 
III . köt. 605.) 

113 Dl. 14 205. A visszaváltás két budai esküdt és Münzer János közvetí
tésével bonyolódott le. Az 1448. nov. 19-i megállapodás szerint Garai átadja ezek
nek a 4100 aranyforintot, Ladislaus Farcas pedig a záloglevelet és az összeg átvé
telét igazoló nyugtát. A pénzt Farkas akkor fogja megkapni, amidőn a nádor 
írásával igazolja, hogy Simontornyát visszaadta. 

114 Quellen II . sor. 2. köt. 2823. sz. (Szept. 6.) 
115 1446. okt. 2. Kollár i. m. I I . köt. 1239. kk. 
116 wie mein diener Hanns Chochaym gehanndelt hat an meiner stat mit 

chauffman schacz, darumb ewer ersamkait an in ain sundre vodrung gethan hat. 
Pozsony, oki. 3982. sz. OL. Filmtár. 

117 Uo. 4160. sz. 
118 Ortvay i. m. II/3. köt. 74, 76. 
119 Lassla Tirnaher 1454. mára i-i levelében más embereit nevezi szolgái

nak, annak jeléül, hogy viszonya Kochaimhez megváltozott: ob mein diener zw 
ewer weishait wurden gelanngen, so pitt ich ewer ersamkayt, ir wellet euch 
sy lassen bephelichen sein vnd auch ob Hanns Kochaim icht not wurd sein 
oder an ewer weishayt etwas wurd wegeren, pit ich ewer ersamkayt, ir wellet Im 
darinn guten willen vnd fudrung beweisen. Pozsony, oki. 4393. sz. OL. 
Filmtár. 

120 Pozsony, oki. 3949, 3966, 3982. sz. OL. Filmtár. 1445. okt. 1. és 1446. 
jan. 31-i leveleiben neve: Lasla Tirnaher, az 1446. jún. 2-i levélre vonatkozólag 
1. 104. jegyzet. 

121 Holub J., Magyar vonatkozású represszáliák.Történeti Szemle. 8 (1919) 52. 
122 maynt er czu nemen ander lewd gueter, wo er die erlangen mag. Kochaim 

levelében nem nevezi meg Farkast, hanem csak mint urát említi. Pozsony, oki. 
4160. sz. OL- Filmtár. 

123 Lassla Tirnaher 1450. jan. 8-i levelében figyelmezteti a pozsonyiakat: 
Ha nem intézkednek, so mugt ir wol versten, das ich nach dem meinem trachten 
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wil, das ich bezalt wirtt nach meines briefs innhaltung. Pozsony, oki. 4215. sz. OL,. 
Filmtár. 

124 Farkas másik megbízottja: Hanns Ofner des L/aslo Thyrnah diener 
1447. jan 30-án Komáromból a pozsonyiaknak szintén szemére hányta, hogy 
tizedfizetésük elmulasztása miatt neki van kára, mert Szécsi Tamás rajta vesz 
magának elégtételt. Pozsony, oki. 4020. sz. OL/. Filmtár. 

125 Dl. 70026. és 14256. A budai káptalan 1449. márc. n - i oklevelében: 
L/adislaus Ffarkas de Buda, Garai L/ászló nádor 1449. ápr. 27-i oklevelében: L/adis-
laus Farkas de Buda. 

126 Dl. 70026.: quandocunque idem L/adislaus Ffarkas et sui heredes seu 
successores pretactas possessiones ympignoratas taxare et dicare vellent, pote-
statem habeant taxandi et dicandi easdemque taxas et dicas extorquendi quemad-
modum optatui ipsorum placuerit. — Dl. 14 256: quandocunque ydem L/adislaus 
Farkas et domina consors pretactas portiones possessionarias inpignoratas taxari 
et dicari vellent, iuxta libitum eorum voluntatis taxandi et dicandi easdemque 
extorquendi . . . liberam et omnimodam habeant facultatem. 

127 Századok 91 (1957) 105- kk.-
128 Dl. 14670, 14798, 59444. Mindhárom oklevélben: L/adislaus Farkas. 
129 Dl. 59 449. Az 1453. dec. 28-i oklevélben neve: L/adislaus Farkas de Buda. 
130 Pozsony, oki. 4399. sz. OL/. Filmtár: erga L-adislaum Farkas Budensem. 
131 Jászói konvent lt. P. P. fasc. 1. nr. 25. Oly. Filmtár. A név: nobilis L/adis

laus Ffarkas concivis noster comes de Chepel. 
132 Pataki i. m. 269. 
133.in vicinitatibus domorum providorum virorum Petri dicti Rawdner et 

Thome Remek dicti mercatorum similiter concivium nostrorum ex ambabus 
partibus collateraliter adiacentium. 

134 Az országbíró unokatestvére. Vö. Kállay U., A ruszkai Dobó, a ruszkai 
Bátor és Pálóczy családok nemzedékrendjéhez. Turul 21 (1903) 183. 

1351514. évi decretum 3. art. 
136 Zsigmondkori Oklevéltár. I. köt. 923, 2134, 2541. sz. — Századok 91 

(1957) 535-
137 Mátyás Király Kmlékkönyv. (Szerk. L/ukinich I.) Bp. 1940, I. köt. 330. 
1381454. márc. 1.: L/assla Tirnaher graff zw Zapellen. Pozsony, oki. 4393. sz. 

OL/. Filmtár. Hasonlóképpen Buda város ugyancsak 1454-ben (131. jegyzet) és V. 
László 1456-ban: egregius L/adislaus Farkas inhabitator huius civitatis nostre 
Budensis comes insule nostre Chepel. Dl. 15 043. 

139 Zsigmondkori Oklevéltár. II . köt. 3702. sz. 
140 Nyolcszögletű gyűrűspecsétjének mérete: 14 x 15 mm. A pajzsalak 

kiterjesztett szárnyú, mellét tépő pelikán, a pajzs felett L/. T. betűkkel. Pozsony, 
oki. 3897., 3900., 3982. sz. •— Másik, igen gondosan kidolgozott kör alakú címeres 
pecsétje, a pajzson sisakdísszel, a Frigyes királlyal 1445-ben kötött megállapodásán 
töredezett áUapotban maradt fenn. (Dl. 44 407.) A pecsét körirata nem fogta körül 
az egész címeralakot. 1958-ban a köriratból még ki lehetett venni a Tirna szót. 
A pecsét átmérője 27 mm. 

141 Gistern hat man begraben Mathe Polgar am samstag marck gesessen 
vnd L/ienhart der Rewtin brueder. Man hat heint herren Ffarkas L/asla das lyecht 
in dee hand gehabt. Quellen und Forschungen. (Vö. 97. jegyzet) 233. Mollay Károly 
szíves felvilágosítása szerint a kifejezés vagy temetési szertartásról tanúskodik, 
vagy egyszerűen az elhalálozást jelenti. Mollay Károlynak azt is hálásan kö
szönöm, hogy a jegyzetekben közölt német szövegeket összeolvasta velem és 
széles körű ismereteivel segített a bizonytalan részek értelmét tisztázni. 
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E. Mályusz 

LÁSZLÓ FARKAS VON BUDA 

László Farkas wird in der ersten bekannten Quelle im Jahre 1437/38 als 
Oberrichter der Stadt Ofen bezeichnet. Er entstammte einer ungarischen Familie. 
Sein Name wurde in mehreren, voneinander unabhängigen deutschen Texten in 
der ungarischen Wortfolge als »Farcuslasla« bewahrt. Seine Familie kam aus 
Tirnau (ung.: Nagyszombat) nach Buda, deshalb nannte man ihn, wie er auch 
selber sich des öfteren schrieb, Tirnauer. Seinen deutschen Namen erhielt er von 
den Mitbürgern, unter denen er in Buda lebte. Er gehörte zu den Gewandschnei
dern, die in Buda nach ihren Tuchverkaufskammern Kammerherren genannt 
wurden. Die Kammerherren, also Tuchgroßhändler, die aber auch einen einträg
lichen Detailhandel betrieben und auch Weber in wirtschaftlicher Abhängigkeit 
haltende Unternehmer waren, standen an der Spitze der Stadt in der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts. Das zu dieser Zeit entstandene Ofner Stadtrecht diente der 
Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft. Nach diesem Rechtsbuch durfte nur der
jenige zum Richter erwählt werden, dessen vier Großeltern Deutsche waren. Mit 
Farkas machten die Kammerherren nur eine Ausnahme, um durch sein Vorrücken 
die Bestrebungen der ungarischen Zunftbürger, sich neben den Patriziern an der 
Leitung der Stadt zu beteiligen, abzuwehren. Farkas enttäuschte das in ihn ge
setzte Vertrauen nicht. Als Richter in den Jahren 1439/40 half er bei der Beseiti
gung des János Ötvös, des Führers der Ungarn. Der auf diese Gewalttat folgende 
Aufstand beschleunigte die Umwandlung der Organisation der Stadt. Eine Verein
barung kam zustande, nach der vom Jahre 1440 ab Ungarn und Deutsche das 
Richteramt abwechselnd besetzen, und die Hälfte des aus 12 Mitgliedern bestehen
den Rates Ungarn sein sollten. 

Als diese Vereinbarung geschlossen wurde, war Farkas nicht nur Richter 
von Buda, sondern auch »comes tricesimarum«, d. h. Leiter der Außenhandels-
Zollorganisation. Nach dem Tode König Alberts (1439) und der Wahl Wladislaus' 
I. zum König, blieb Farkas Parteianhänger der verwitweten Königin. Als Leiter 
der Dreißigstel von Ödenburg und Preßburg, gewährte er Elisabeth zum Teil 
Darlehen aus seinem eigenen Vermögen, zum Teil verschaffte er ihr Geld von 
Wiener Bürgern. Er war auch an der Verpfändung der in den Händen der Königin 
befindlichen Schmuckstücke beteiligt. Als Gewähr für seine Darlehen erhielt er 
zu zweit das Amt des Burgvogtes von Győr (Raab). Nach Elisabeths Tode (Dez. 
1442) wurde er Parteianhänger des Vormundes des minderjährigen Ladislaus V., 
des deutsch-römischen Königs Friedrich III . und übergab diesem die Burg von 
Győr. Die Passivität Friedrichs I I I . und das Erstarken der Partei Wladislaus' 
I. ließ ihn die Zusammenarbeit mit der Nationalpartei suchen. Durch die Hilfe 
des Banus László Garai, des späteren Palatins, gelang es ihm, sein Ziel zu erreichen. 
Er gewährte Garai im Jahre 1444 eine Anleihe von 4100 Goldgulden, und als Pfand 
dafür übernahm er dessen Gut Simontornya. Eine Zeit lang lebte er selber in Simon-
tornya und wurde als Burgvogt zugleich zu einem der Vizegespane des Komitats 
Tolna. Obwohl er sich auch weiterhin mit Warengeschäften befaßte, traten in 
seinem Leben vom Jahre 1449 an die feudalen grundherrschaftlichen Züge in 
den Vordergrund. Im Jahre 1454 erwarb er die Gespanschaft der Insel Csepel. 
Zu dieser Zeit wurde er bereits »nobilis« genannt, und trug den Titel »egregius«, 
der den vornehmeren Adeligen gebührte. 1456 erwarb er von Ladislaus V. ein 
verpfändetes königliches Dorf als Erbgut. Als er starb (1457), war er bereits ein 
feudalisierter Bürger. 
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KUBINYI ANDRÁS 

Á városi rend kialakulásának gazdasági feltételei 
és a főváros kereskedelme a XV. század végén 

A XV. században az árutermelés fejlődése elsősorban a mező
gazdaságban lényeges változásokat hozott. A feudális járadék formái 
között egyre inkább tér t hódít a pénz járadék, fejlődést tapasztalunk a 
társadalmi munkamegosztás terén is.1 Emelkedik a városok és mező
városok kereskedelmi jelentősége. Kiszélesül a belső piac, a mezővárosok 
körül kisebb piackörzetek jönnek létre, egyes városok gazdasági ható
sugara viszont már országrészekre terjed ki. Nyomon követhetjük az 
országos piac elemeinek kialakulását is.2 Ezzel szemben meg kell jegyez
nünk, hogy városaink fejlődése — különösen ipari téren —egyes kivéte
lektől eltekintve nem érte el a nyugati városok színvonalát, és így gaz
dasági erejük viszonylag jelentéktelen volt.3 Természetesen ezeknek a 
gazdasági jelenségeknek ki kellett hatniuk az ország politikai szervezetére 
is. Közismert tény, hogy Magyarország politikai fejlődésében a városi 
polgárság a nyugati államokhoz képest igen kis befolyással rendelkezett, 
és az is közismert, hogy a polgári rend egységes erővé alakulása Mohács 
előtt csak megkezdődött, de nem jött létre.4 

Véleményünk szerint a városi rend egységes, nyugati értelemben 
vet t „harmadik renddé" fejlődése csak abban az esetben következhetett 
volna be, ha az egyes városok, vagy városcsoportok körül kialakuló piac
körzetek közötti kapcsolatok olyan formát öltöttek volna, amelyben a 
köztük levő ellentétek eltűnnek, egyszóval kialakul az egységes, országos 
piac. Az alábbiakban ehhez a problémához kívánunk néhány adalékot 
nyújtani. Különösen középkori fővárosunk története szempontjából van 
ennek a kérdésnek égető jelentősége. (Fővároson i t t és a továbbiakban 
nemcsak Budát értjük, hanem a vele ekkor már gazdasági egységet képező 
Pestet és Felhévizet is, hiszen a három város már a kortársak előtt is 
gazdaságilag egynek számított.3) A belső kereskedelmi forgalomban a 
vezető szerepet a fővárosi polgárok játszották,6 sőt még a külkereskede
lemben is ők jár tak az élen, bár i t t erős külföldi konkurrenciával kellett 
küzdeniük.7 Ezért gazdaságilag a belső piac alakulása, politikailag a 
rendi fejlődés a városok közül leginkább a fővárost érintette. Mindezen 
problémák megvilágítására nagyon alkalmasnak látszik a XV. századi 
Magyarország egyik legjelentősebb vámperének, az 1476—78 között, 
majd újrafelvétel miatt 1492-ben másodízben folyt nagyváradi vámpernek 
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