
KÜKÜLLEI JÁNOS
1320-1394.

Az Árpád-ház kihalását követő zavaros időkben egyelőre tétlenségre 
kárhoztatott nemzeti történetírásunk az országnak békéjét helyreállító és a 
magyarságot nagyhatalmi állásra emelő Anjouk alatt ismét új erőre ka
pott. A fellendülés, noha részben a régi nyomokon halad tovább, mű
fajilag mégis egy újabb iránynak lesz a megteremtője. A XIV. században 
keletkezett krónikák a régebbi feldolgozásokat felhasználva még felölelik 
a nemzet egész történetét, kiegészítve azt az újabb eseményekkel. A törté
netírás másik iránya mintegy szakít a múlttal, a régebben történt esemé
nyek nem érdeklik, hanem csak saját korának fényes, megörökítésre va
lóban méltó eseményei.

A régi, krónikás történetírást nevezhetnők nemzetinek is, míg az 
utóbbit, tekintettel, hogy a királyok uralkodásának változatos eseményeit 
örökíti meg, udvari történetírásnak. Az új irány kifejlődését általában az 
uralkodó családnak a magyar múlt iránt nem sok érdeklődést mutató, a 
magyarságtól idegen fajiságában keresik.1 A biográfikus irodalom kifejlő
désének okát és lehetőségét azonban még sem kereshetjük ezen a nyo
mon. Az Anjouk tetteikkel hamar mély gyökeret vertek a magyar talajon, 
a magyar múlt, amelyhez anyai ágon erős szálak kapcsolták, nem volt 
ismeretlen és vonzóerőnélküli előttük, amit az is bizonyít, hogy a Bécsi 
Képes Krónikának gazdagon díszített példánya épen Nagy Lajos részére 
készült. Az életrajzszerű történeti irodalom keletkezése több valószínű
séggel vezethető vissza Károly Róbert és Nagy Lajos hosszú, eredmé
nyekben gazdag uralkodására, amely a magyar névre annyi dicsőséget 
hozott, hogy már egymagában is megörökítésre kívánkozott, amellett, 
hogy ezek a biográfiák a magyar múlt eddig írésbafoglalt, de egyelőre 
megszakadt történetének kiegészítését is célozták.

Nagy Lajos koráról két biográfia is maradt fenn. János minoritának

1 Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. 65. 1.
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töredékes munkája és Küküllei Jánosnak Nagy Lajosról szóló gestéja.
Küküllei János munkája nemcsak azért értékes, mert az első ma

gyar biográfia, hanem azért is, mert összes középkori íróink közül épen 
az első biográfusnak, Kükülleinek az életrajza állítható össze a legtöké
letesebben.2

Családjának eredete nem nyúlik vissza mélyre. Az Anjouk emelték 
fel őket, mint megannyi, az uralkodóháznak biztos támaszt nyújtó, ké
sőbb nagy vagyont szerző és előkelő méltóságokat viselő családot. Kü 
külleinek az atyja, Apród Miklós, Kávási Mátyásnak a fia volt az első 
ős, aki vitézségével megvetette a család emelkedésének az alapját. Mik
lós Károly király pártján, Rikolt fia Kakas csapatában harcolva részt 
vett Sárosvár visszafoglalásában, aminek jutalmául 1314-ben adományba 
kapta a királyi tulajdont képező sárosi várhoz tartozó Tótsolymost.3

Miklóst a fiaira is családnévként átörökített Apród neve után Kü
küllei életrajzírói királyi apródnak, aulae miles-nek tartják.4 Amit kétség
telenül túlzott állításnak kell tartanunk, különösen, amikor a Miklós fel
tűnését megelőző időkben, az Árpád-ház kihalását követő zavarok alatt 
Magyarországon állandó és rendes királyi udvar nem volt. Az Apród 
név keletkezése így inkább valamely előkelőbb úr szolgaiéban eltöltött 
idővel kapcsolható össze. Hogy ki volt ez az úr, arra rámutat az 1314. 
évi adománylevél : a Berzeviczy család őse, Rikolf fia Kakas, akinek a 
csapatában harcolt Apród Miklós és akiről tudjuk, hogy egész kis had
serege volt, amelyből csak a szepesi vár visszavételekor, 1312-ben 22 
harcos esett el.6

Az ország belső békéjének helyreállta után Apród Miklós is ott
hagyta a hadipályát és visszavonult katonai érdemeivel szerzett kis bir
tokára. Nemsokára meg is nősült, feleségül véve az egyik szomszédos 
szepesmegyei birtokosnak, Polyánki Pongrácnak a leányát, akitől az idők 
folyamán hat gyermeke született. Miklós házassága révén nemcsak nagy 
vagyonú, hanem előkelő családdal is lépett rokonságba. Felesége test
vére, Bertalan előkelő tisztségeket töltött be, szárdi, majd óbudai vár
nagy volt, a Hommonai Drugethek kedves embere.® így minden alkalom, *

* Az irodalom részletes felsorolásét 1. Dékáni Kálmán : Küküllei János. 88—91. 11. 
Kiegészítette és újabb adatokat közölt Fekete Nagy Antal: Apród János és családja tör
ténetéhez. Turul. 1927. 18—22. II. Részletesség helyett ez alkalommal inkább az eddigi 
megállapításokat módosító, újabban talált adataimat kívánom értékesíteni. Itt felemlítem még 
Küküllei munkájának egy eddig ismeretlen, a budai krónika variánsait is feltüntető ki
adását, mely a nagyszombati kalendárium 1771—1772. évfolyamaiban jeleni meg.

3 Fejér: CD. Vili. 1. 536. I.
4 Dékáni id. m. 13. Pór Antal: János küküllei főesperes. Századok. 1893. 2. 1.
6 Fekete Nagy A ntal: A Szepesség kialakulása. 1934. 222. 1.
8 Turul. 1927. 19-22. 11.
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vagyon, előkelő családi összeköttetés meg volt ahoz, hogy az Apród csa
lád békés és nyugodt életet éljen.

A család nyugalmát azonban nemsokára megzavarta birtoka elvesz
tése. Az 1314. évi adománylevelet Károly király pecsétjének 1323-ban 
történt megváltoztatása következtében az uj pecséttel meg kellett volna 
erősítletni. Ezt azonban Apród Miklós elmulasztotta és így az adomány
levél elvesztette minden erejét. A birtokot később Károly király Jesko 
szandeci grófnak adományozta, aki a király engedélye alapján egyik szol
gájának, Abajdóc Gálnak eladta 200 márkadénárért.7 A mulasztás kö
vetkeztében kivetették a birtokból az Apród családot, amely valószínűleg 
Apródné szepesi rokonságánál talált menedéket.

Apród Miklós természetszerűleg nem nyugodhatott bele birtokának 
elvesztésébe és mindent megtett annak visszaszerzése érdekében. Jó ol
talomra és pártfogóra talált sógora, Polyánki Bertalan személyében, aki 
segített birtoka visszaszerzésében. Erre azonban, minthogy az oklevél 
megpecsételésének elmulasztása következtében semmi jogtalanság, leg
feljebb csak méltánytalanság érte őket, egyelőre kevés reményük nyílott. 
A küzdelmet még sem adták fel, sőt Tótsolymos visszaszerzése érdeké
ben Apród Miklós és fiai Jakab, János és István, valamint Polyánki Ber
talan, tekintettel, hogy elvett birtokuk és okleveleik visszaszerzésében se
gíti őket, 1335-ben kölcsönösen osztályos atyafiakká fogadják egymást.8 
A kölcsönös örökösödési szerződés folyománya volt, hogy Bertalan a ki
rálytól 1337-ben adományba kapott Malcó nevű sárosi királyi erdőt9 tar
tozott megosztani az Apródokkal, amit Bertalan 1338 bán akkorra Ígért, 
amikor az erdő ki lesz irtva és a telepeseknek adott 16 évi adómentes
ség le fog járni.10 Mindamellett a birtokba beengedte az Apródokat és 
az iktatást a jászai konvent ellenmondás nélkül el is végezte.11

A második Apród fiú, az 1320 körül született János papi pályára 
lépett. Iskoláztatásának idejéről és helyéről nincsenek adataink. Ami
kor hosszú idő múlva 1349-ben feltűnik, már a király kíséretében talál
juk, mint annak kedves emberét.12 Sem nagyobb világi hivatalt, sem ma
gasabb egyházi méltóságot nem viselt eddig az aránylag még fiatal pap, 
így személyére vonatkozólag nem igen tartalmazhatnak adatokat az ok-

7 Fejér; CD. IX. 1. 655. IX. 3. 648. 1.
8 Turul. 1927. 20, I.
* Fejér: CD. Vili. 4. 309. 1. Szepesi kpt. Prot. 44. f. 133.
10 Szepesi kpt. Prot. 44. f. 140.
11 Szepesi kpt. Prot. 44. f. 148.
18 „circumcinctus indesinenter sequens vestigiá noslre serenitatis gratos semper no- 

bis et acceptabililer exhibet famulatus“. Fejér: CD. IX. 1.655. 1. János születésének meg
határozását I. Turul. 1927. 21. 1.
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levelek, ennek ellenére azonban krónikája és későbbi adatok alapján életé
nek eddig terjedő és igen fontos eseményeit mégis meg tudjuk állapítani.

Erzsébet királyné 1343 évi olaszországi útját olyan részletességgel, 
a történeti tényeknek megfelelőleg, napi dátumokkal őrizte meg ez a kro
nológiával egyébként hadilábon álló történetírónk, mely szerint fel kell 
tennünk, hogy a királynét végig kísérte olaszországi útján. Arra a 
kérdésre, hogyan került ez a fiatal, köznemesi családból származó pap 
a királyi udvarba, megkapjuk a feleletet, ha tudjuk, hogy családjának 
pártfogói között találjuk a Berzeviczy családot és az országnak ebben 
a korban két nádort is adó Drugetheket, az Apródokkal rokonságban 
levő Polyánki Bertalant, a magas méltóságokat viselő, szintén rokon Zu- 
darokat18 és a később szintén rokon Rozgonyiakat.14

Küküllei János úgy látszik ettől kezdve állandóan az udvar szolgá
latában állott. Elkísérte Lajos királyt siciliai hadjárataiban is. Ezeknek a 
harcoknak a leírása munkájának a legbővebb fejezeteit alkotják. Ez a 
részletesség, a többi íróknál sokszor nem található eseményeknek a le
írása már maga is sejtetni engedi, hogy János szemlélője volt a király 
és vitézei kiváló tetteinek. János siciliai útjáról azonban még közvetle
nebb és kétségtelenebb bizonyítékaink vannak. A fő bizonyíték magának 
Lajos királynak egyik oklevele, melyben elmondja, hogy János a tenge
rentúli úton, nevezetesen a siciliai hadjáratokon mindenütt követte. Hogy 
mi volt Jánosnak a szerepe és hivatala Nagy Lajos kíséretében, azt szin
tén a király oklevele mondja el, amikor érdemei között felsorolja a no- 
tariusi hivatalban tett kitűnő szolgálatait.15

Apród Jánosnak ez az udvari hivatala, bármennyire szerény volt is 
mégis alkalmat adott arra, hogy első pártfogói mellé újabbakat szerezzen. 
Papi tudása, a kancellárián szerzett jogi ismeretei a gyakorlatban egyre 
szélesedtek. így tudással felszerelve és a pártfogók támogatásában bízva 
hozzáfoghatott ahhoz, ami családjának több mint negyed századon át 
nem sikerült, Tótsolymos visszaszerzéséhez.

Az új birtokos fiát, Abajdócz Mihályt, minthogy az eredetileg hely
telen nevekkel kiállított adománylevelet meghamisította és az Apródok által. 
Tótsolymosért indított perben fel is mutatta, fej- és jószágvesztésre ítélték. 
Minthogy azonban az Apródok az 1314 évi adománylevelet nem pecsételtet- 
ték meg, a birtok újból a királyra háramlott vissza. Ezt az alkalmat használta 
fel Apród János Tótsolymos visszaszerzésére és amikor a király kíséretében 11

11 Századok. 1909. 424. I.
11 Dl. 8270.
15 „in nonnullis et longinquis terrarum distanciis in partibus ultra marinis et spe- 

cialiter in regno nostro Sicilie sequendo vestigia nostre maiestatis cum omni promptitu- 
dine in officio notarii desudans“ Iványi Béla: A Máriássy család levéltára. 35. 1.
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Erdélyben járt, 1349 október 21-én előadta a királynak a családján esett 
sérelmet. A király teljesítette Jánosnak a főrendek által is támogatott ké
relmét és visszaadta a családnak Tótsolymost,16 amelyet meg is tartot
tak, hiába fordult Abajdócz Mihály újabb panaszával 1351-ben az or
szágbíróhoz.17

Minthogy az oklevelek királyi megerősítésének hiánya annyi kellemet
lenségnek lett okozója, János családjának birfokjogát minden módon igye
kezett alátámasztani és mennél erősebbé tenni. 1352-ben tehát isméi a  
királyhoz fordul és Tamás országbíró 1351 évi ítéletlevelének megerő
sítését kéri tőle, amit az a főpapok és főrendek tanácsára és Erzsébet 
királyné jóakaratú hozzájárulásával meg is tesz az akkor már aradi lec- 
torságra jutott Jánosnak.18

Apród Jánosnak a királyi udvarba való kerülését, kancelláriai 
szolgálatát és notáriusi tisztét az eddigi megállapításoknál sokkal korábbi 
évektől, legkésőbben az első nápolyi hadjárat idejétől, 1347-től számít“ 
hatjuk. 1351 december 28-án még mindig az udvarban találjuk, mint a 
királyi kúria jegyzőjét.19 János azonban közben nemcsak a királyi kan
cellária ügykezelésében erősbödött, hanem korban is eljutott oda, hogy 
most már magasabb egyházi tisztségeket viselhetett. 1352 elején az ara
di lectorságon kívül Zágrábban és Székesfehérváron viselt javadalmas 
kanonoki állásokat. Hogy ezeket mikor nyerte el, nem tudjuk, az bizo
nyos, hogy nem sokkal előbb, mert akkor nem nevezték volna koráb
ban, mint 1349-ben és 1351-ben is, a kanonoki méltósággal rendszerint 
együttjáró mester — magister — cím helyett egyszerűen csak deáknak — lit- 
teratusnak.

Közben Lajos királynak a kegyét is annyira megnyerte, hogy 1352- 
ben maga kéri János számára a pápától az említett javadalmazások mel
lé az egri olvasókanonokség engedélyezését. Különös kegy volt ez a 
királytól és Jánosra nézve a legmagasabb jóindulat elnyerése, amikor a 
király kéri hűséges szolgája részére a felmentést.20

Az olvasókanonok a káptalannak a prépost után rangban legelső 
tagja, a prépost helyettese. A székesegyházi iskola és a káptalan hiteles
helyi működésének a vezetője, ami mind iskolázottságot és magasabb 
műveltséget követel.91 így nem csodálkozhatunk, ha János, mint nagy 
kancelláriai gyakorlattal rendelkező és az oklevéladói működésben teljesen,

18 Fejér; CD. IX. 1. 655. 1.
17 Fejér: CD. IX. 3. 648. 1.
18 Századok. 1909. 423. Fejér; CD. IX. 3. 662. I.
19 Iványi Béla : F.perjes város levéltára. 26. 1. Tévesen Istvánnak nevezi.
20 Bossányi: Suppt. 1. 2. 238. Századok. 1909. 423. 1.
81 Békefi Rémig: A káptalani iskolák története. 38—39. I.
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jártas egyén, egymás után kétszer is nyer el olvasókanonoki javadalmat.
Az olvasókanonoki javadalmak elnyerése után, 1352-ben, amely 

évig munkájának első része, az I—XXV. fejezetek terjednek, János kivált 
a kancellária szolgálatából. János, noha kétségtelenül azzal a céllal ka
pott kétszer egymásután olvasókanonoki tisztséget, hogy maga végezze a 
káptalan hiteleshelyi működésének az irányítását, nem maradt kanoniája 
székhelyén, hanem maga helyett alkalmas helyettest állítva — ami meg
engedett dolog volt — zágrábi kanonokságába ment, ahol 1353-ban Csáz- 
mán, mint a zágrábi püspök kancellárja a tisztsége fejében élvezett domb- 
rói híd- és vásárvámot évi 120 forintért bérbeadta András óbudai alvár- 
nagynak.22 Tekintettel arra, hogy ebben az időben a zágrábi püspök, Ké
széi Miklós viselte az alkancellárságot,23 János kancellári címéből a kirá
lyi kancellárián viselt tisztségre is lehetne gondolni. Ezt azonban kizárja 
János zágrábi tartózkodása, amely hosszabb tartamú volt, hiszen amikor 
1353-ban a Tekule-nembeliek megtámadták az Apródok tótsolymosi bir
tokjogát, a családot nem a jogi ismeretekkel felszerelt János, hanem öcs- 
cse István képviselte.24 25 A következő évben azonban, amikor a család 
tótsolymosi birtokának egyrészét soltészsógba adta, már ismét János viszi 
a családban a szerepet és az ő egri lectori pecsétje alatt kelt a soltész 
szabadalomlevele.26

Apród János a kancellária szolgálatából történt kiválása után is ked
ves embere maradt a királynak, aki támogatásával folyton kitüntette. Ami
kor az István küküllei főesperes halálával megüresedett tisztséget András 
erdélyi püspök Apród Jánosra ruházta, de a kinevezés érvényessége fe
lől András püspök kiközösítése miatt kétségek támadtak, épúgy, mint az 
egri Iectorság esetében, most is maga a király folyamodik 1355-ben a 
pápához a felmentés érdekében.26 Az engedély megadásától kezdve Tót
solymosi Apród János megszakítatlanul viselte haláláig ezt a legtöbbször 
emlegetett tisztségét, mely után ma is általánosan ismert nevét kapta. 
Míg Jánosnak korábban viselt olvasókanonoki tisztségei a kancelláriai 
gyakorlatban való jártasságot kívántak, új méltósága, a főesperesség 
nemcsak példát adni tudó jellemet, hanem az egyházjogban, főleg a há
zasságjogban való teljes jártasságot írt elő.27

Amikor Lajos király kedvelt papját elősegítette a küküllei főespe
resség elnyerésében, tulajdonképpen azt akarta elérni, hogy János java-

22 Szepesi kpt. Mise. S. 9. F. 3. No. 5.
58 Szentpétery Imre : Magyar oklevéltan. 169. I.
24 Századok. 1909. 423. 1.
25 Fejér: CD. IX. 752. Turul. 1927. 20. 1.
26 Rossányi: Suppl. 11. 2. 290. 1.
27 Békefi Rémig: A káptalani iskolák története. 40—42. II.
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dalmas és mégis helyhez nem kötött tisztséggel ellátva ismét visszake
rüljön a királyi udvarba, ahol a nagyobb kancellárián kapott alkalmazást. 
Ezt az esztergomi érsek. Készéi Miklós, akit Küküllei János végig kísért 
pólyáján, már mint zágrábi püspököt is, még jobban lehetővé tette, ami
kor Jánost esztergomi kanonokká kinevezte. Mikor lett János esztergomi 
kanonok, nem tudjuk. 1359-ben már tagja az esztergomi szentszéknek,*8 
sőt ebben az évben már, mint Kollányi állítja, érseki vikárius is volt.29

Kükülleinek főesperességével járó elfoglaltsága egyelőre azonban 
nem engedte meg, hogy állandóan a királyi udvarban, illetve Esztergom
ban tartózkodjék. Erdélyi egyháza Apród Jánosnak a befolyását, szemé
lyes ismeretségét a király és az erdélyi vajdák előtt igyekezett felhasz
nálni privilégiumai megerősítésére és jogainak megvédésére. így 1360 bán 
az erdélyi egyház dézsmajogát erősítteti meg János Tordán Dénes vaj
dával.80 1361-ben azonban ismét Visegrádon találjuk, ahol Lajos király
tól parancsot eszközöl ki, mely szerint a szebeni szászok tartoznak visz- 
szaadni az erdélyi egyháztól elfoglalt Zalatnát.81

A következő években Küküllei János véglegesen letelepedett Viseg
rádon, ahol rokona, Zudar Péter szomszédságában 1363-ban házat is vá
sárolt magának 300 forintért.82 Kükülleinek ez a ház vásárlása többszö
rösen összefügg az életében ekkor beállott változásokkal és élete ké
sőbbi sorsával. Maga a házvásárlás arra mutat, hogy Kükülleinek 
már ekkor az udvarban olyan állandó elfoglaltsága volt, mely a nagyobb 
kényelem kedvéért állandó lakás és háztartás berendezését kívánta. És 
valóban, ha a következő évek okleveleit vizsgáljuk, látjuk, hogy Jánost 
legtöbbet emlegetett méltósága, a küküllei főesperesség mellett Lajos ki
rály mindenütt speciális káplánjának nevezi, így 1364-ben, 1365-ben, 
1368-ban, 1378-ban, 1379-ben és 1380-ban,88 amiből következtetve, tekin
tettel, hogy a közbeeső évekből Lajos királytól nem bírunk Kükülleire 
vonatkozó oklevelet, valószínű, hogy ezt a tisztségét Lajos király halá
láig viselte.

A másik méltósága, a szintén 1364-től kezdődő esztergomi általános 
érseki helynöksége szintén helyhez kötött hivatal volt, de mégsem olyan, 
mely állandó esztergomi tartózkodását követelte volna. Ezt a tisztséget 
az Esztergomtól pár kilométerre fekvő Visegródról különben is könnyen 
elláthatta.

»  Fejér: CD. IX. 3. 99. t.
28 Kollányi Ferenc: Észtéi gomi kanonokok. 61. 1.
30 Zimmermann—Werner: Urkundenbuch. 11. 182. Fejér: CD. IX. 3. 190. 1.
11 Fejér: CD. IX. 3. 234. Z im m .-W erner: 11. 192. 1.
32 Dl. 5214-5215. Fejér: CD. IX. 3 367. Századok. 1909. 423. 1.
33 Dl. 5179—5180. lványi Béla : A Máriássy család levéltára. 35—36, 38—39. 1. 

Dl. 6497, Fejér: CD. IX. 5. 252. Zimm.—W erner: 11.487.1. Szepeai kpt. Met. Scep. 3. 1.6.
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Kükülleinek a királyi udvarba történt állandó visszatértével újból 
megnyíltak a lehetőségek arra, hogy Nagy Lajos korának eseményeit, 
melyek nagyrészének szemlélője volt, megírja. Ez adott neki alkalmat ar
ra, hogy munkájának talán már nyers kidolgozásban meglevő első ré
szét átdolgozza, az oklevelek, melyekre többször hivatkozik és az esemé
nyek tanúinak elbeszélése alapján kiegészítse. Az oklevelek, amelyekre 
hivatkozik és amelyekből részleteket vesz át, mór megfordulhattak a ke
zén, amikor kiállították azokat, most azonban ismét új alkalom nyílott 
arra, hogy ezeket az okleveleket eredetiben láthassa, olvashassa és azok
ból a munkája részére szükséges adatokat kijegyezgethesse. A királyi 
nagy pecsétet, minthogy azt Boszniában, a patarenusok elleni hadjáratok 
alkalmával ellopták, 1363-ban új pecséttel cserélte ki a király, ami szük
ségessé tette az összes, uralkodása kezdetétől eddig kiadott okleveleinek 
az uj királyi pecséttel történő megerősítését.®4 Lajos király öszszes ado
mányleveleinek ez a szükségszerű bemutatása jó alkalmat szolgáltatott 
Kükülleinek arra, hogy olaszországi tartózkodása alatt látott, de az idők 
távolsága miatl lassan elhalványúló emlékeit újból felelevenítse.

Munkájának első, az olaszországi eseményekkel lezáruló részét Kü- 
küllei János 1364-ben, esetleg az előtte lévő évben fejezte be. Valószí
nűleg a munka készülését jelzi Küküllei további emelkedése, királyi spe
ciális káplánsága és titkos jegyzősége. A munka befejezésének időpont
jára, amint R. Kiss István megállapította, magában a munkában találha
tó kormeghatórozó adat. Küküllei János a havasalföldi hadjáratáról szól
va Sándor vajdának a mai napig — a munka befejezéséig — tartó hű
ségéről beszél. Sándor vajda azonban még halála, 1364 nov. 16 előtt 
fellázadt a király ellen, ami azt bizonyítja, hogy Küküllei munkáját még 
Sándor vajda esküszegése előtt befejezte.85

Eddig igen vitás kérdés volt, hogy vajon Küküllei bemutatte-e kész 
munkáját Nagy Lajosnak,86 de erre is világot vet a király 1365 december 
30-án Visegrádon kelt oklevele, amely Kükülleinek a nápolyi hadjáratok 
alatt szerzett érdemeit jutalmazza.87 Amikor Nagy Lajosnak 1350 óta, az 
utolsó nápolyi hadjárat befejezésétől eltelt 15 év alatt bő alkalma lett 
volna, akár azonnal 1352-ben az Apród családot Tótsolymos birtokában 
megerősítő oklevelében és aztán is több ízben, megjutalmazni Jánost 
azért az érdemeiért és ez még sem történt meg, feltétlenül kapcsolatot 
kell keresnünk a nápolyi hadjáratokkal végződő munka bemutatása és 
az 1365 évi oklevélnek épen a nápolyi hadjáratok alatt szerzett érdeme-

34 Szenlpélery Imre : Magyar Oklevéltan. 199. 1.
** R. Kiss István: Küküllei János munkájának kritikájához. Századok. 1915. 523. 1.
33 Századok. 1915. 524. 1.
*7 Iványi Béla: A Máriássy család levéltára. 35. 1.
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két ily későn jutalmazó sorai között. Ezekből pedig nemcsak valószínű, 
hanem kétségtelen is, hogy János bemutatta munkáját Lajos királynak 
és épen ennek jutalmazását kell keresnünk a nápolyi hadjáratot oly ké
sőn emlegető szavakban.

Küküllei Jánosnak emelkedésével, a különböző kanonoki javadal
mak birtokában módja nyílott arra is, hogy a főurak szokása szerint 
nemcsak házat vásároljon a királyi udvar székhelyén, hanem családjá
nak vagyonát is egyre gyarapítsa. Családjának korábbi birtokszerző tö
rekvései nem igen sikerültek, sőt Tótsolymost is csak hosszas perleke
dés után után sikerült visszaszerezni. Az anyja testvérével, Polyánki Ber
talannal 1335-ben kötött kölcsönös örökösödési szerződésben foglalt sze
pesi birtokokat és a sárosi Malcót sem kapták meg Bertalan, illetve fiá
nak magtalan halála után, bármilyen hosszadalmas pereket is folytattak 
miattuk, mivel a családot többször sújtó baj, az oklevelek királyi meg
erősítésének a hiánya érvénytelenítette az örökösödési szerződést.38

Apród János nagy birtokszerző volt. Amikor meghalt, családjára te
kintélyes birtokokat hagyott, amelyek megvetették a család későbbi emel
kedésének az alapját. Birtokszerző törekvése, noha a királyi udvarban 
bő alkalma volt a koronára történt visszaszállásokat ellenőrizni és bárhol 
szerezhetett volna birtokot, a család törzsbirtokával szomszédos területre 
irányul. Első, ugyan még feltételes birtokszerzése a Sárossal szomszédos 
Szepesmegyében történik, amikor nővérének a fia, Milaji, de nagyanyja 
után állandóan Görgeynek nevezett Konrád fia György fia János, mint
hogy rokonai nem voltak és betegsége miatt utódokat sem remélt, 1360- 
ban a szepesi káptalan előtt birtokait, Milajt, Harasztot, Kuffurbachot és 
Lendenov felét felerészben anyjának, felerészben pedig nagybátyjának, 
Küküllei Jánosnak és testvéreinek adja.39 Küküllei tanulva családja ká
rán, az oklevelek megerősítésének elmulasztásából keletkezett érvényte
lenségeken, Lajos király elé járult és kérte az oklevél megerősítését. La
jos király, bármennyire is hátrányos volt az oklevél tartalma a koronára, 
megerősítette az oklevelet és azt két példányban, egy kisebb pecsét alatt 
az esztergomi érsek relatioja és egy nagyobb pecsét alatt a nádor és 
annak tanácsa, László opuliai herceg és Zudar Péter, valószínűleg a ké
rést előterjesztő és pártoló országos méltóságok relatioja alapján a kan
cellária ki is állította 1364-ben.40

János azonban még ennyivel sem elégedett meg, hanem Görgey 
Jánost a király elé állította 1365-ben, ahol kérelmét előadva a király Já- 88

88 Szepesi kpt. Prot. 44. f. 143.
39 Dl. 5179.
40 Dl, 5180.
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nos érdemeiül jóváhagyta a birtokairól tett rendelkezését, amit még két 
ízben, 1368-ban és 1378-ban újólag megerősíttetett a királlyal.41 *

A Görgey János halála után 1376-ban örökölt birtokok, köztük a 
János fassiójában nem említett görgői és göbölfalvi birtokrészek mellé41 
1378-ban Lajos király adománya folytán megszerzi a szepesi birtokaival 
szomszédos Mátéfalva, valamint Kasztrosinfő nevű birtokokat az utóbbi
hoz tartozó Vereshegy és Zlop nevű falvakkal.43 Az adományt, illetve a 
beiktatás alkalmával történt ellenmondást hosszas perek követték. De Kü- 
küllei János nem volt az az ember, akin hosszas kancelláriai szolgálata 
alatt szerzett jogi ismeretei birtokában könnyen kifoghattak volna. Má- 
téfalvát 1277-ben adományozta a király Máténak országos nemesi joggal. 
Minthogy azonban Máténak csak leánygyermekei voltak, hogy birtokát 
azokra örökíthesse, a lándzsásnemesség 1243. évi szabadságlevelében 
foglalt örökösödési jogot alkalmazta. Küküllei János ismerve a birtokjogi 
természetét, kivettette a birtokból Máté leányági örököseit, akik kényte
lenek voltak beérni a leánynegyeddel.44 Hasonló az eset Kasztrosinfő 
esetében is, amelyet egy Tóbiás nevű ember kapott adományba 1282-ben 
országos nemesi joggal. Minthogy azonban Tóbiásnak fiúutódai nem vol
tak. birtokát teljes egészében leányaira akarta örökíteni, azért birtokát 
1293-ban aranyadóvá tette és így tényleg leányai léptek örökébe. Küküllei 
azonban ismerve a birtok országos nemesi eredetét, abból a birtokoso
kat nádori ítélettel hosszas perlekedés után a leánynegyed kifizetése mel
lett kizáratta.45

Küküllei az összes birtokokat családja összes tagjai számára sze
rezte és megkívánta, hogy azokat közösen, osztatlanul élvezzék. Ennek 
pontos betartását, 1381-ben a szepesi káptalan előtt súlyos birság terhe 
alatt meg is fogadtatta velük. Az eredetiben fennmaradt oklevelet maga 
Küküllei fogalmazta és írta, — így tehát írását is ismerjük, — amit két
ségtelenné tesz az, hogy ez az írás a szepesi káptalan által kiadott ok
leveleken nem található és hogy ami még kétségtelenebb bizonyítékot 
szolgáltat, az oklevelet előre megírta és a keltezését a bemutatás és a 
megpecsételés napján vezette rá szintén sajátkezűleg, de már halványabb 
színű tintával.46

A királyi udvarban betöltött káplánságával és az esztergomi hely- 
nökséggel kapcsolatos nagy elfoglaltsága mellett sem hanyagolta el Kü-

41 lványi Béla: A Máriássy család levéltára. 35—36., 38. 11.
48 lványi Béla : A Máriássy család levéltára. 37—38. 11.
43 Dl. 6497. N. Muz. Szirmay Ivt. 1383. Szepesi kpt. Met. Scep. 3. 1. 6.
44 Fejér: CD. IX. 5. 426. I. Szepesi kpt. Met. 3. 1. 6.
45 N. Múz. Szirmay Ivt. 1383.
46 Dl. 6762.
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küllei János az erdélyi egyházban viselt tisztségét, hanem időnként meg
látogatta egyházmegyéjét. 1367-től Erdélyben tartózkodott, ahol 1367 má
jus 8-án Péter alvajda előtt Szentimrén, 1368 június 13 án és 1370 július 
2-án a kolozsmonostori konvent előtt védi egyháza érdekeit.47

Pár évvel később ismét Erdélyben találjuk, ahol 1376 bán püspöki 
vikárius volt.48 Erdélyből történt távozása után tovább képviseli az egy
házat és 1378-ban megerősíttette Lajos királlyal az erdélyi egyház egyik 
oklevelét, 1380-ban pedig eltiltatja Budán Lajos királlyal az erdélyi vaj
dát az egyház tizedeinek használatától.49 Ugyanebben az évben újból 
Esztergomban találjuk, ahol, mivel úgy látszik gyakran tartózkodott, a 
káptalantól lakást is kapott, a Miklós aradi prépost által hagyott kúriát.64 
Itteni lakása azonban nem volt állandó, mert ebben az évben újból Vi- 
segrádon találjuk, ahol a nádori törvényszéknek is tagja volt.81

Nagy Lajos királynak 1382-ben bekövetkezett halálával Kükülleinek 
az udvarnál betöltött tisztségei is megszűnnek. A két előkelő állást, a 
speciális káplánságot és titkos jegyzőséget nem viseli tovább. A speciális 
káplánság nagy bizalmi állás volt, a király állandó kísérőjét és belső 
emberét jelentette. Nem volt kisebb állás a secretus notarius-é sem, aki 
Lajos király alatt rangban a kancellárok és a kápolnaispán után követ
kezett és a királynak egyik pecsétőrzője volt.Bk Bálványozott királyának 
halála után Küküllei nem sokat szerepel, csendes, visszavonult életet élt. 
1383-ban ugyan még mindig esztergomi vikáriusként szerepel, sőt az er
délyi egyház, mint az udvarnál befolyásos embert 1383-ban őt bízza meg, 
hogy Mária királynőnél több oklevelét megerősíttesse.53 Mindez azonban 
Küküllei közéleti szereplésének lassú végét jelenti. Az esztergomi viká- 
riu8i állást viseli ugyan 1387-ig, amikor ettől is megválik és többé mint 
közéleti szereplő nem ismeretes.

Ezeket a visszavonultságban eltöltött éveket használta fel Küküllei 
arra, hogy Nagy Lajos uralkodásának első tíz évéről írott és lezártnak 
tekintett krónikáját az azután történtekkel. Nagy Lajos egész uralkodásá
nak idejére és nevezetesebb tetteivel kiegészítse. A krónika mai alakjának 
keletkezési idejéül, minthogy Küküllei János Mária és Zsigmond közös 
uralkodását még említi, a Mária halála előtti éveket fogadták el.54 Azonban

47 Zimm.—W erner: 11. 294., 313., 350. 11. Iványi Béla: A Máriássy család levél
tára. 36. I.

48 Teleki oklvt. I. 176. 1.
48 Fejér: CD. 5. 252. 383. Z im m .-W erner: 11. 487. 528. 1.
80 Fejér: CD. X. 5. 412.1.
81 Századok. 1909. 424. I.
81 Szentpétery Imre : Magyar oklevéltan. 159. 1.
88 Zimm.—Werner: II. 584. I.
84 Dékáni id. m. 33., Századok. 1915. 351. 1.
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ezenkívül Küküllei munkájának van még egy másik, eddig kellő figye
lemre nem méltatott helye, amelynek alapján még közelebbről meghatá- 
rozható a munka keletkezésének ideje, Ez az előszóban található „nunc 
-------vicarius Strigoniensis“ kitétel. Tisztáznunk kell tehát, hogy Kü
küllei utolsó éveiben mikor és meddig viselte a vikáriusi tisztséget. Ez 
a kérdéses időpont, minthogy Zsigmond és Mária közös uralkodását em
líti, csakis Zsigmond koronázásától, 1387 március 31-től számítható. Vi
szont 1388 december 20-án már Jakab szentgyörgymezei prépost, 1390— 
1393-ig Penzauroi Lenárt, 1394-ben pedig Balázs a vikárius.55 Így Kü
küllei esztergomi vikáriussága csak 1388 december 20-ig számítható, mun
káját tehát 1387 március 31 és 1388 december 20 között fejezte be.

Munkája megírása után az egyre öregedő Küküllei még teljesebb 
visszavonultságban élte le hátralevő életét. Ezután mindössze két okle
vél emliti 1393 július 25-én és 1393 szeptember 15-én, amikor unoka
öccsének, az általa esztergomi éneklőkanonokságra segített Haraszti Fe
rencnek a birtokait felosztja a jászai konvent Ferenc testvére László és 
Küküllei között,5® illetve amikor Kató erdélyi prépost Kükülleinél lévő 
ingóságát kiköveteli tőle annak unokaöccse, Zsarnói Képes Lőrinc.575

Küküllei halálának idejét régebben, minthogy az 1397. évi eszter
gomi canonica visitatio már mint megboldogultat említi, 1397 előttre tet
ték.58 Halálának évét sokkal közelebbről meghatározza az örökségéért 
meginduló pereskedés. Tótselymesi Apród Miklós fia Balázs 1395 május 
7-én Zsigmond király előtt elpanaszolja, hogy nagybátyjának, János kü- 
küllői főesperesnek halála után annak Kassán lévő ládáját Haraszti Pócs 
László 1394 december 10-én feltörette és abból 700 forintot és négy ezüst 
kelyhet elvitt.59 Ezek szerint Küküllei János halála utolsó szereplése, 
1393 szeptember 15 és 1394 december 10 között történt.

János és családja János halálakor szép ingatlan vagyon felett ren 
delkezett. A sárosmegyei Tótsolymoson kívül az övéké voltak Milaj, Ha- 
raszt, Kufurbach, Lendeno, Kasztrosinfő, Zlop, Vereshegy és Mátefalva 
szepesi birtokok, míg a zemplénmegyei Pagát 1378-ban rokonaiknak, u 
Zudaroknak adták.®0 Minthogy végrendelete, amelyet 1397-ben az esz
tergomi canonica visitatio említ,61 nem ismeretes, ingatlan vagyonának az 
értékét megbecsülni nem tudjuk. Hogy azonban az sem lehetett jelenték- 66 67 68 69

66 Turul. 1927. 21. I.
66 Iványi Béla: A Máriássy család levéltára. 41. 1.
67 N. Múz. T. a.
68 Turul. 1927. 21. I.
69 N. Múz. Görgey lvt.
80 Századok 1909. 424. I. V. ö. Anjoukon okmt. VII. 129. 1.
61 Történelmi Tár. 1901. 254. 1.
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leien, mutatja, hogy a Kassán hagyott ládájában 700 forint készpénzt, 
4 kupát, 12 poharat, egy tálat és egy kancsót találtak, valamennyit 
ezüstből.62

Küküllei János élete nagy vonásokban itt áll előttünk. Külső élete, 
a szorgalmas, törekvő embert mutatja, aki rokoni kapcsolatok segítségé
vel fiatalon bejut a királyi udvarba, ahol megkedveltetve magát a király
néval, a királlyal és az országnagyokkal, egyre magasabbra emelkedik 
úgy egyházi, mint a kancelláriai hivatalban viselt világi pályáján. Egy
házi téren a küküllei főesperesség, az esztergomi érseki vikáriusság és 
a királyi speciális káplánság volt a legmagasabb pont, hivatali pályáján 
pedig a királyi titkos jegyzőségig emelkedett. Magánéletében szorgalmas 
gyűjtő, aki családjának szép vagyont szerzett, amellyel, mint később Ba- 
kócz Tamás és Széchenyi György, megteremtette az alapot családja emel
kedéséhez.

Egyéniségének, melyet nagy vonásokban életrajza is visszatükröz, 
teljesebb rajzához fontos adatokat szolgáltatnak a krónikájában található 
megjegyzések, általában az egész krónika felfogása és színezete.

Mint valóban papi pályára született embernek, vallásossága tiszta, 
belső hite mély, mely minden megtörténtet az isteni gondviselésből szár
maztat, amely mindenek felett áll igazságosságával, jutalmazó és bün
tető ítéleteivel. Isten segítségével érhető el minden a földön, amely az 
emberi vitézség és kiválóság érvényesüléséhez is mindenkor szükséges. 
Nem csupán a vitézség adja a győzelmes csatákat, hanem az isteni se
gítség, amelyet annyiszor hangoztat a győzelmes csaták leírásakor.

Erzsébet királynéban is a vallásosságot, a szelídséget, a hitet, az 
égiek, a Megváltó kegyelme iránti forró vágyakozást, az éjtatosságot, 
amellyel mindenki felett tündökölt, becsüli legjobban és magasztalja. Fiát, 
Lajos királyt is a vallásosság mintaképének mutatja be, aki sok országa 
között megosztó gondjai mellett is istenfélő király, az egyháznak hű fia, 
aki a kereszténység terjesztésével és egyházak alapításával örök érdeme
ket szerzett magának úgy a földön, mint az égben.

Küküllei eszményképei a hírnév és dicsőség. Ennek hordozóját látja 
bálványozott királyában, Lajosban, akiben megvannak az összes királyi 
tulajdonságok, a személyes bátorság és vitézség mellett fényes lelki ki
válóságok és mély vallásosság.

A magyar királyság hatalmának, a magyar vitézség tetteinek nagy 
magasztalója, hisz az egyes vitézek harcainak leírása több esetben any- 
nyira elragadja, hogy a magasztalt, de az eseményekben nem részes ki
rálynak az alakja háttérbe szorul egyes csaták leírásában. ítéleteiben ke-
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mény magyar, aki a pápát is hanyagsággal rója meg a nápolyi esemé
nyek miatt és felhánytorgatja, hogy a pápát pénzzel kellett rávenni ígé
retei megtartására.

Küküllei János, aki az erényeket annyira becsülte, amennyire élet
rajzából megállapítható, maga is követte azokat. Azok, akik kapzsinak, állás
halmozónak tüntetik fel, helytelenül ítélik meg a kor emberét, mert soha 
senki rovására nem tört, senkit jogtalanul birtokától nem fosztott meg. Az 
emberi gyarlóságokból való kiemelkedését az mutatja meg legszebben, hogy 
Poháros Péter érdemeit, mint hős vitézét kiemeli, aminek pedig még az 
elhallgatását sem róhatnánk fel nagy hibájául, tudva azt, hogy Poháros 
Péter fosztotta meg Kükülleit a Polyánki Bertalannal kötött szerződés 
alapján megillető Malcó birtoktól.

Műveltségét bizonyítják a tudással egybekötött állásai. Szerette a 
könyveket és értékes kis könyvtárat gyűjtött össze magának.63

Küküllei krónikája, amelyben elmondja nagy kortársának, Lajos ki
rálynak tetteit és kiváló vitézeinek jeles cselekedeteit, a nem dicsőséges 
kimenetelű eseményeket sem hallgatva el, lehet ugyan hiányos, hisz ma
ga sem törekedett tökéletességre,84 lehet egyes adataiban téves, de hogy 
az igazságra törekedett, azt minden sora igazolja. Küküllei munkáját ma
gas színvonalra emeli az igazságkeresés és történetirodalmunkban örök 
értéket biztosít számára az, hogy Küküllei volt az első magyar történet
író, aki okleveleket használt fel munkája megírásánál.

Fekete Nagy Antal. *

*3 „bonos diversos Jibros“ Történelmi Tár, 1901. 254. 1.
64 „de gestis - - domini Ludovici - - et bellorum exercitiis sue gentis et militie, 

quamvis pauca ex pluribus, - - postremorum notitie duxi commendanda“ Küküllei elő
szava.
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