
286műhely

Ribi András „filia ordinis crucigerorum de Alba” – 
 A soproni keresztes preceptorium 
a középkor végén (A kispreceptorok 
adattárával)

Egy pozsonyi protocollumban fennmaradt bejegyzés szerint 1587. szeptember 1-jén a 
pozsonyi káptalan előtt Esztergomi Ferenc orvosdoktor és pozsonyi vikárius, aki egy-
ben „preceptor filialis ecclesie sancti Johannis Baptiste ordinis crucigerorum de Alba Sopronii 
fundate” is volt, átadta a soproni preceptoriumot Pölöskei Andrásnak.1 Az oklevél szerint 
negyvennégy évvel a középkori koronázó város eleste után úgy emlékeztek a nyugati 
határszélen, hogy a 13. században alapított soproni johannita egyház a középkor végén 
a fehérvári keresztesek rendjének fíliája volt. Hasonló jogi helyzetre utal egy 1551. évi 
bejegyzés is, amelyben Dalmadi Sebestyén egykori fehérvári – ekkor soproni – preceptor 
tiltakozott a Vránai Perjelség egésze, a fehérvári, esztergomi, győri és soproni konven-
tek, a csurgói vár, a szentlőrinci várkastély és egyéb, a török hódoltság előtt a fehérvári 
vagy a soproni konventhez illetve a Vránai Perjelséghez tartozó birtokok elfoglalása ellen. 
Vagyis mindenre kifejezte az igényét, ami az egykori johannita magyar–szlavón rendtar-
tományból átvészelte a 15. századi elzálogosításokat.2

A soproni egyháztörténettel foglalkozó szakirodalom már régen felhívta a figyelmet, 
hogy a városban a 14. század közepe táján megszűnt a johannita közösségi élet. Az utolsó 
ismert parancsnok az az Albert volt 1358–1361 között, aki egyúttal három másik, Drává-
tól délre található preceptoriumot is kormányzott (Dubica, Gora, Moštanica), tehát vélhe-
tően ritkán tartózkodott Nyugat-Magyarországon. Közben a konvent egyik tagja oklevél-
hamisítási ügybe keveredett, a hiteleshely befejezte működését, a johanniták által fenn-
tartott ispotály pedig 1346-ban városi kézre került.3 Az intézményt a 15. század első felé-
ben megpróbálták feléleszteni: 1422-től a század közepéig az a Hertenfelder Lőrinc kor-
mányozta a Szent János-egyházat, akit III. Frigyes soproni uralmának éveiben a bohémiai 

1   Slovensky Národny Archív, fascikel Hodnoverné Miesto Bratislavská Kapitula., Protocollum no. 22, 
Annorum 1585–1589, pag. 477–488.
2   Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából V. Szerk. Karácsonyi János – Kollányi Ferenc 
– Lukcsics József. Budapest, 1912. 629–630.
3   Reiszig Ede: A János-lovagok Sopronban. Századok, 44 (1910) 542–553.; Belitzky János: Sopron vármegye 
története I. kötet. Budapest, 1938. 953–955.; Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 
135–136.; Majorossy Judit: A város közepén – a társadalom peremén. A szegények helye a középkori Sopron 
életében. Soproni Szemle, 57 (2003) 219–220., Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of 
Hungary c. 1150–1187. Budapest, 2010. 125–128.
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perjel is elfogadott.4 Ugyanő volt 1449-ben a rend commendatora Fürstenfeldben és 
Lachban is mint a bohémiai perjel ausztriai helyettese.5

Fontos megjegyezni, hogy hasonló folyamatok játszódtak le Esztergomban és 
Győrben is. Az érseki székhelyen a Szent Kereszt tiszteletére szentelt preceptoriumra vo-
natkozóan 1335 után nincsen forrás, igaz Hunyadi Zsolt egy 1401-ben említett Ferenc 
parancsnokot még ismer.6 Könnyen lehet azonban, hogy ő már a 14-15. század fordu-
lóján alapított Szent Erzsébet-ispotályt igazgatta, amelyhez a sziráki birtok is tartozott.7 
Ugyanennek az intézménynek egy meg nem nevezett preceptora fizetett 15 dukátot 
subventio címén Michele de Castellaccio rodoszi vizitátornak 1449-ben.8 A legrosszabb 
forrásadottságokkal Győrben kell szembenéznünk: 1329 és 1486 között semmilyen ada-
tot nem ismer a szakirodalom a preceptoriumra vonatkozóan,9 de C. Tóth Norbert jóvol-
tából újabban felbukkant egy István nevű crucifer a győri káptalanban, aki 1396 és 1426 
között kimutatható.10

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a fehérvári befolyás hogyan épült ki Sop-
ronban, és a 15. század második felében ismét felbukkanó soproni preceptoroknak mi 
lehetett a szerepük. A dolgozat függelékében a késő középkori soproni parancsnokok 
archontológiáját és prozopográfiáját is közlöm.11

A fehérvári befolyás az 1450-es évek elején kezdett kibontakozni az Észak-Dunántú-
lon.12 A rend átszervezése során13 Szentgyörgyi Székely Tamás vránai perjel – Gúti János 
fehérvári preceptor közreműködésével – megfosztotta javaitól Hertenfelder Lőrincet Sop-
ronban.14 Helyét Imre fehérvári vicepreceptor és a minden bizonnyal helybéli paptestvér, 
Plugler Wolfgang vette át:15 1451-től utóbbi kormányozta a rend soproni és Sopron kör-

4   Reiszig Ede: A jeruzsálemi Szent János-lovagrend Magyarországon. I–II. Budapest, 1925–1928. II. 88.
5   Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL)  14 225.
6   Hunyadi: The Hospitallers i. m. 118–120.
7   Reiszig: A jeruzsálemi Szent János-lovagrend i. m. II. 61–63.
8   Archives of the Order of Malta, National Library of Malta (Valletta, Málta) 364. fol. 162r-v. Kiadását 
ld. Ribi András: A várnagy és a püspök – fehérvári johannita preceptorok karrierje a 15. század második 
felében. In: Középkortörténeti tanulmányok 10. A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 
7–9.) előadásai. Szerk. Szanka Brigitta – Szolnoki Zoltán – Nagy Zsolt Dezső. Szeged, 2018. 106 - 107. 
9   Hunyadi: The Hospitallers i. m. 123–124.; Reiszig: A jeruzsálemi Szent János-lovagrend i. m. II. 70–71.
10   1396. II. 5. (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűjtemény /a 
továbbiakban: DF/ 207 491.), 1407. V. 6. (DL 39 274.), 1419. VI. 4. (Mályusz Elemér: Zsigmondkori 
Oklevéltár VII. (1419–1420). Budapest, 2001. (Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 
37.) 590. sz.), 1426. II. 20. (DL 43 657.), 1426. IV. 24. (DF 263 455.), 1426. VIII. 6. (DF 278 164.) – Köszönöm 
C. Tóth Norbertnek, hogy a vonatkozó adatait önzetlenül rendelkezésemre bocsátotta!
11   Az adattárban szereplő parancsnokokra sorszámukkal utalok a tanulmány lábjegyzeteiben (№).
12   A folyamat előzménye, hogy Esztergomi Benedek fehérvári crucifer 1445-ben a fehérvári káptalannal 
átíratta IV. Béla király 1239. évi oklevelét a rend Sopron megyei birtokaira vonatkozóan: DL 3630.
13   Erről részletesebben ld. Ribi: A várnagy és a püspök i. m. 96-97.
14   Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története I–II. Sopron, 1921–1943. (A továbbiakban: Házi) I/3. 
290–291.
15   Házi I/3. 310–311.
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nyéki birtokait (Bő, Keresztény, Kóny, Lócs, stb.), sőt még az egykori rendházat is visz-
szaszerezték Wurs Péter harmincadostól; ekkor Gúti János már egyértelműen Plugler fe-
letteseként jelenik meg egy oklevélben, akivel személyesen is tárgyalni akart Kónyban.16 
1454-től aztán – szintén a vránai perjel akaratából – egy bizonyos Miklós crucifer volt a 
soproni preceptor.17 Szentgyörgyi Székely Tamás és Gúti János ugyanebben az időszakban 
a rend esztergomi javaival is törődött: bár 1453 elején még eltiltották Mohorai Jánost 
Szirák elfoglalásától, áprilisban mégis jobbnak látták számára bérbe adni a birtokot. Az 
egyezséghez Gál esztergomi parancsnok is hozzájárult.18

Miután 1462-ben Mátyás király visszaszerezte Sopront, az események felgyorsultak. 
Bár 1466-ban még mindig Miklós volt a preceptor,19 a következő évben már azt a Bene-
deket említi egy oklevél,20 aki talán azonos Tamás fia Benedek fehérvári keresztessel is. A 
soproni preceptorium végül uralkodói közbenjárásra került a fehérvári konvent fennható-
sága alá:21 1470-ben Mátyás engedélyt adott a fehérvári kereszteseknek és Simontornyai 
István preceptornak, hogy kinevezhessék a soproni Keresztelő Szent János egyház vezető-
jét, egyszersmind felszólította az ispánt és a város kapitányát, hogy védjék meg a mondott 
intézményt.22 Simontornyai élt jogával: 1471 márciusában Kopácsi Miklós23 fehérvári 
keresztes részére iktatták Bőt és Keresztényt, vagyis a rend Sopron környéki birtokait.24 
A soproni preceptorok kapcsán fontos tisztázni a helyben tartózkodás kérdését. A leg-
gyakrabban hiteleshelyi oklevelekben találkozunk velük, amikor a fehérvári konvent 
képviseletében mint socius noster conventualis járnak el környékbeli ügyekben. A sopro-
ni példák esetében a preceptor háromszor Sopron megyébe, egyszer pedig a szomszédos 
Vas megyébe szállt ki.25  Ez arra utal, hogy legalább a jelentés megtételekor felkeresték 
az anyakonventet Fehérváron, illetve az országos hatáskörű hiteleshely praktikus szem-
pontok szerint alkalmazta őket.26 Szintén a fehérvári tartózkodást erősíti Albert soproni 

16   Házi I/3. 317–318., I/4. 3–4.
17   Házi I/4. 68.
18   DL 106 527., DF 285 662., DF 227 574.
19   DL 106 594.
20   DL 25 220.
21   Vö. Belitzky: Sopron vármegye története i. m. I. 958.
22   DL 17 083. – Kiadását ld. Ribi: A várnagy és a püspök i. m. 107-108.
23   № 1.
24   DL 17  166. – Bár csak a nyugat-magyarországi konvent kapcsán maradt fenn engedélyt adó királyi 
oklevél, Simontornyai hasonlóképpen kezelte a rend többi észak-dunántúli házát is: Esztergomban 1473-tól 
Ambrust (DL 17 472.), Győrben pedig 1487-től Keszői Simont nevezte ki helyi preceptornak (DF 265 192.). 
Utóbbira azt követően kerülhetett sor, hogy Mátyás 1486. június 24-én kiváltságolta az intézményt (Teleki 
József: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. XII. Pest, 1857. 312–313.). 
25   DL 18  203., DF 265  159., DL 100  988., DL 22  542. – Hasonlóképpen a másik két észak-dunántúli 
parancsnok esetében: Esztergom – DL 20 246., DL 19 577., DF 226 939. Győr – DF 265 192., DL 19 623., 
DL 19 798., DL 70 067.
26   A fehérvári keresztes konvent országos hatáskörű hiteleshelyi tevékenységéről ld. Ribi András: Miért 
működött két országos hatáskörű hiteleshely Fehérváron? Turul, 91 (2018) Megjelenés alatt.
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preceptor és fehérvári vicegerens27 1483. évi ügyvédi megbízatása a Rozgonyaik elleni per-
ben.28 A két intézmény állandó kapcsolatát mutatja az a faddi birtokügyekről szóló levél 
is, amit Huszti Miklós29 kapott kézhez a központból.30 
Ugyanakkor Sopronban több esetben végrendeletek vagy egyéb bírósági ügyek tanú-
sorában tűnnek fel a preceptorok, amihez nyilvánvalóan nélkülözhetetlen volt helyben 
tartózkodniuk, sőt Kopácsi Miklós a saját végrendeletét is Sopronban vetette papírra.31 
Hasonlóképpen a soproni tartózkodást mutatják a környékbeli birtokok ügyei: 1483-ban 
Damonya, Keresztény és Lócs népei, 1499-ben a bői és a keresztényi jobbágyok kaptak 
bírói, vámmentességi és adózási kiváltságot, 1500-ban pedig Keresztény elfoglalása miatt 
tiltakozott a soproni preceptor.32 Különösen fontosnak bizonyult egy 1487. évi lócsi ügy, 
amikor Simontornyai Istvánnal, György esztergomi és Keszői Simon győri preceptorral 
együtt tiltakozott Albert soproni parancsnok.33

Az eredményeket összefoglalva kijelenthető, hogy Gúti János és Simontornyai Ist-
ván egykori észak-dunántúli johannita egyházakat egyesítő törekvése tartósnak bizo-
nyult: 1490 után is bőven vannak nyomai, hogy a fehérvári konvent függésben tartotta 
az esztergomi, győri és soproni házakat.34 Így a prépost–kisprépost viszony mintájára a 
továbbiakban kispreceptornak nevezhetjük az olyan, a fehérvári preceptor által olykor bi-
zonyíthatóan, olykor valószínűsíthetően kinevezett parancsnokokat, akik a keresztesek 
megmaradt esztergomi, győri és soproni egyházát kormányozták a 15. század utolsó har-
madától, de egyúttal a fehérvári konvent tagjai is voltak, és többségükben hiteleshelyi 
eljárásoknál is közreműködtek. A fehérvári keresztes konventre rodoszi johannita szem-
pontból jellemző szabálytalanságok35 közül a leginkább egyedülállónak ez a rendszer te-
kinthető. 

27   № 2.
28   DL 106 655.
29   № 6.
30   DL 106 779.
31   Házi I/7. 14–16. 122., II/1. 190–191., 223–224., 235–237., II/2. 101–102., 105–106.
32   DL 18 781., DL 20 847., DL 106 703.
33   DL 19  253. – Hunyadi Zsolt már korábban felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a rend fontos 
birtokainak bérbeadásáról volt szó, a johannita szokásjog szerint négy preceptor jelenlétére volt szükség 
a perjelség területéről. Ennek továbbélésére tudomásom szerint ez az oklevél az egyetlen magyarországi 
bizonyíték a késő középkorból. Vö. Zsolt Hunyadi: Estate management of the Hospitallers in the medieval 
Kingdom of Hungary (13 th–14th centuries). In: The Military Orders: On Land and Sea. Ed. Judith Upton-
Ward. Aldershot, 2008. 148.
34   A soproni példákra ld. alább!
35   A teljesség igénye nélkül: a parancsnoki tisztséget papok töltötték be, a konventben használt tisztségek 
(custos, lector, cantor) teljesen egyedülállóak voltak Magyarországon és a rend többi tartományában, a 15. 
század közepi Castellaccio-missziót leszámítva a késő középkorban egyáltalán nem fizettek rendi adókat, 
megszűnt a renden belüli előrelépés lehetősége, teljesen eltűntek a külföldi johanniták Magyarországról, stb.
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Függelék I.

A soproni Szent János-egyház kispreceptorai
Vö. Reiszig E.: A jeruzsálemi Szent János-lovagrend i. m. II. 96–97.

Kopácsi Miklós 1471. III. 18. (DL 17 166.) 
1477. XII. 24. (Házi II/1. 190–191.)

Albert36 1478. IX. 29. (DF 265 159.) 
1493. I. 13. (Házi II/1. 235–237.)

Ozorai Benedek 1499. V. 9. (DL 20 847.) 
1502. I. 4. (DL 22 542.)

Szabadi Miklós37 1512. IX. 17. (DL 22 341.) 

Hetesi István 1521. V. 26. (Házi I/7. 14–16.)

Huszti Miklós 1524. X. 14. (DL 106 779.) 
1524. X. 22–30. (Házi I/7. 122.)

Függelék II.

A soproni kispreceptorok életrajza
Az alábbiakban az 1470 és 1526 között ismert soproni kispreceptorok prozopográfiája 
olvasható. A fejlécben szereplő évszámok közül az első mindig a fehérvári konvent ese-
tében fellelhető legkorábbi említésre utal, a második a soproni parancsnokság kezdetére, 
a harmadik pedig értelemszerűen az adott személy utolsó említése. Csillaggal (*) azokat 
a kereszteseket jelöltem, akiknek életéről az 1526 utáni oklevelek hozzáférhetőségének 
pillanatnyi korlátozottsága miatt nincs adatunk a mohácsi csatát követő évekből, de felté-
telezhető, hogy még egy darabig a fehérvári konvent tagjainak számítottak.

№ 1. Kopácsi Miklós  1461–1471–1477
Későbbi soproni érdekeltségei miatt valószínűleg a Vas megyei Kopács faluból szárma-
zott.38 1461 végén bukkant fel a fehérvári keresztes konvent kiadványaiban egy Miklós 

36   1483-ban fehérvári vicegerens is.
37   Ugyanekkor fehérvári, esztergomi és győri preceptor is.
38   Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Budapest, 1890–1913.  
(A továbbiakban: Csánki) II. 766.
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frater, aki hiteleshelyi kiküldöttként működött közre Veszprém megyében.39 Miklós 
crucifer fehérvári viszonylatban legközelebb 1469-ben jelent meg, ekkor Fejér megyé-
ben vizsgálódott egy hatalmaskodás kapcsán.40 1470-ben Simontornyai István fehérvári 
preceptor engedélyt kapott Mátyás királytól, hogy kinevezze a soproni parancsnokot: vá-
lasztása a nyugati határ környékéről származó Kopácsira esett, akit 1471 elején a csornai 
konvent bevezetett a rend Sopron környéki birtokaiba.41 Tisztségét 1477 karácsonyáig 
megtarthatta, hiszen ismerjük ekkor kiállított végrendeletét.42

№ 2. Albert  1469–1478–1493
Albert crucifer, presbiter 1469-ben bukkan fel a fehérvári forrásokban mint custos és egy-
idejűleg cantor. Mivel ezek Simontornyai István preceptorságának első méltóságsoros 
oklevelei, feltételezhető, hogy bizalmi emberének számított.43 1470-ben hiteleshelyi 
kiküldött volt egy Veszprém és Tolna megyei ügyben, majd a következő évben újra őr-
testvér lett.44 1473-ban pápai okleveleket íratott át, majd 1476–1478 folyamán ismét a 
hiteleshelyi munkában találkozunk vele: járt Sopron, Zala, Somogy, Veszprém és Pest 
megyében is.45

1478 őszén – minden bizonnyal Simontornyai István kinevezése nyomán – soproni pre-
ceptor lett, de hiteleshelyi munkáját folytatta a fehérvári konvent számára. 1483-ig két 
alkalommal járt el Sopron és egyszer Vas megyében; ezek az oklevelek mint soproni pre-
ceptor és socius noster conventualis említik, vagyis úgy tűnik, egyszerre tartozott mindkét 
preceptorium kötelékébe.46 
1483-ban – még mindig mint soproni preceptor – a fehérvári konvent ügyvédje volt a 
Rozgonyiak elleni tímári perfolyam egyik oklevelében. Ekkor fehérvári vicegerensként is 
hivatkoznak rá, talán Simontornyai István ideiglenes távollétében viselte ezt a címet.47 
Ugyanebben az évben a soproni konvent komoly adományt kapott a királytól: Damonya, 
Keresztény és Lócs falu népeit bíráskodási, adó- és vámmentességi kiváltsággal látták el.48 
1487-ben egyfelől tiltakozott Mátyás és Beatrix ellen a soproni konventhez tartozó Lócs 

39   Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437–1464. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár oklevelei. 
Szerk. Dreska Gábor – Karlinszky Balázs. Veszprém, 2014. 252–253.
40   DL 88 489.
41   DL 17 166.
42   Házi II/1. 190–191.
43   DL 88 473., DL 88 474.
44   DL 45 422., DF 282 980.
45   DL 107 879., DL 46 537., DL 102 598., DL 102 599., DL 102 601., DL 59 639.
46   DF 265 159., DL 18 203., DL 100 988.
47   DL 106 655.
48   DL 18  781. – Hasonló kiváltságban részesült a rend Fehérvár melletti Szentkirályfölde birtoka is 
egy évvel korábban: Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó oklevelek a székesfehérvári konvent magán 
levéltárában, 1193–1542. In: Fejér megyei történeti évkönyv 5. Szerk. Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1971. 
(A továbbiakban: Érszegi) 272. sz.
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birtok eladományozása miatt, majd tanúként volt jelen Sági György özvegye, Margit, 
soproni polgárasszony végrendeleténél.49 Utoljára akkor szerepel a forrásokban, amikor 
Tämrer Márton soproni oltárigazgató végrendeleténél hasonlóképpen tanúként műkö-
dött közre 1493-ban.50

Érdekes adalék Alberttel kapcsolatban, hogy a soproni Keresztelő Szent János-
templom északnyugati támpillérvégződésén – idősebb Storno Ferenc 1873-ban készí-
tett felvételi rajza alapján – egykor megtalálható volt címere: kerek aljú címerpajzsban  
A betű, a tetején csücskös gerendával, alatta hatágú csillaggal (1. kép).51 A címer máshol 
sajnos nem szerepel: bár Tämrer Márton végrendeletén látható öt gyűrűspecsét lenyo-
mata, a szöveg hat tanút említ, és közülük valószínűleg éppen a kispreceptor nem helye-
zett el pecsétet.52

№ 3. Ozorai Benedek  1476–1499–1502
Benedek crucifer, presbiter 1476–1479 között bukkan fel a fehérvári konventben mint 
cantor.53 Könnyen lehet, hogy gyors emelkedéséhez hozzájárult származása, hiszen Si-
montornyai István preceptor szinte földije volt.54 1479-ben a plébánosi teendőket is ellátta 
a konvent Szent István egyházában; ekkor Tolna megyében hiteleshelyi tevékenységet is 
végzett.55 1482–1483 között a konvent faddi birtokán – mely a 14. században rövid időre 
önálló preceptorium volt – plébánosként szolgált. Új helyén nem fogadták tárt karokkal: 
1482 augusztusából fennmaradt egy oklevél, miszerint a fehérvári káptalan jobbágyai 
meg akarták gyilkolni.56 Még ugyanebben az évben tiltakozott a simontornyai várnagy 
gyánti foglalása ellen, majd 1483 nyarán hiteleshelyi kiküldetésben is részt vett Pozsega 
megyében.57

1485 elején tért vissza Fehérvárra, ahol előbb újra cantor,58 majd – egy kisebb meg-
szakítással – 1491-ig custos lett.59 1486-ban átíratta Mátyás király 1482. évi kiváltságleve-

49   DL 19 253., Házi II/1. 223–224.
50   Házi II/1. 235–237.
51   Dávid Ferenc szíves közlése, amelyért ezúton is köszönetet mondok. A felvételi rajzot ld. Soproni 
Múzeum, Storno-gyűjtemény, tervtár ltsz.: S.84.97.3. 
52   DF 204 469.
53   DF 261 763., DL 46 537., DL 59 639., DL 45 723., DL 94 448., DL 86 412., DL 34 078., DL 73 616.
54   Ozora mezőváros – Csánki III. 410.
55   DL 33 819.
56   Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt 1314–1525. Szekszárd, 1988. 
165. sz.
57   DL 106 653., DL 33 819.
58   DL 24 520.
59   Első említés: 1485. V. 30. (Gutheil Jenő – Kredics László – Hermann István: Veszprém város okmánytára. 
Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból, 1002–1523. Veszprém, 2008. 177. sz.) – utolsó 
említés: 1491. VIII. 5. (DL 105 050.)
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Albert keresztes preceptor – ma már nem látható - címere a Keresztelő Szent János-templom 
északnyugati   támpillérvégződésén id. Storno Ferenc 1873-ban készített felvételi rajzán. 

Soproni Múzeum, Storno-gyűjtemény

lét a konvent számára,60 közben ismét folytatott hiteleshelyi tevékenységet is: négyszer 
Veszprém, kétszer-kétszer Bodrog és Fejér, egy-egy alkalommal pedig Bács, Somogy és 
Zágráb megyében járt.61 1492 végén még egyszer fehérvári cruciferként találkozunk vele; 
ekkor Körös megyébe szállt ki.62

Hét évvel később, 1499–1502 között soproni preceptorként találkozunk ismét egy 
Benedekkel, könnyen lehet, hogy Ozorairól van szó. Erre utal, hogy ebben a minőségé-
ben ismét hiteleshelyi eljárást végzett a fehérvári konvent képviseletében mint unus ex 
nobis Sopron megyében.63 Hasonlóképpen soproni parancsnokként nyert 1499-ben ki-
váltságot II. Ulászlótól bői és keresztényi jobbágyai számára, majd a következő évben 
tiltakozott is utóbbi birtok elfoglalása miatt.64

60   Érszegi 281. sz.
61   DL 19 136., DF 207 962., DF 207 944., DF 207 955., DL 19 176., DL 19 177., DL 19 252., DL 101 090., 
DL 49 501.
62   DF 231 853.
63   DL 22 542.
64   DL 20 847., DL 106 703.
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№ 4. Szabadi Miklós  1512–1512–1526*
Nem tudjuk, melyik Szabadi nevű településről származott Miklós; találunk ilyet Fejér, 
Győr és Tolna megyében is. Ezek közül Sárszabadi a fehérvári káptalan birtoka volt, 
Győrszabadi a konventtel jó kapcsolatban álló Hédervári család uradalmához tartozott, a 
tolnai Szabadi pedig nemesi falu volt.65 

Szabadi Miklós 1512 szeptemberében bukkan fel először Bertalan vránai perjel utol-
só oklevelében mint fehérvári, esztergomi, győri és soproni preceptor, tehát úgy tűnik, 
a rend valamennyi észak-dunántúli házáért ő felelt. Beriszlónak bizalmi embere lehe-
tett, hiszen az említett oklevélben visszaadta a fehérvári konvent számára a már régóta 
vita tárgyát képező tolnai birtokokat.66 Októberben két fehérvári méltóságsor electus 
preceptor formában említi a nevét, de novemberre minden bizonnyal megérkezett a 
megerősítés, hiszen ekkor már teljes jogú parancsnokként emelt panaszt a rend sopro-
ni preceptoriumához tartozó Bő ügyében.67 Ezt követően soproni parancsnokként nem 
említik, de fehérvári preceptori címét 1517-ig megtarthatta, majd 1525-től újra átvette a 
központi konvent irányítását.68

№ 5. Hetesi István  1502–1521–1524*
Talán a Kaposvár környéki Hetes mezővárosból származott, bár további Hetes és Hetés 
nevű települések is szóba jöhetnek.69 Elképzelhető, hogy István crucifer, presbiter Hete-
si Lőrinc (1471–1506) hatására lépett be a fehérvári konventbe, és kezdte pályafutását 
rögtön custosként.70 1506-ban – György mester helyetteseként és Pápai Orgonás Péter 
rövid életű parancsnokságát követően – a locumtenensi tisztséget viselte, sőt ekkor már 
magisterként hivatkoznak rá.71 A következő évre György visszavette a preceptori pozíciót, 
úgyhogy Istvánnal ismételten hiteleshelyi kiküldöttként találkozunk: kétszer működött 
közre Veszprém megyei birtokba vezetéseknél.72

1509-től kezdett újra felfelé ívelni a pályája: ismét Györgyöt helyettesítette, sőt az 
év második felében még custos is volt. Ebben az évben egy rendkívüli esemény is történt 
vele: a Somogy megyei Szőlős birtokról tartott hazafelé Lőrinc deák nevű szolgájával, 
amikor a Bátoriak jobbágyai kifosztották, elvették 10 forint értékű lovát és 4 forint értékű 

65   Engel Pál: Magyarország a középkor végén. Digitális térkép. CD-ROM. Térinformatika: Kollányi László 
– Sallay Ágnes. Budapest, 2002., Csánki III. 449.
66   DL 22 341.
67   DL 67 965., DL 47 021., DL 106 738.
68   Fehérvári preceptorként első és utolsó említései a mohácsi csatáig: 1512. X. 26. (DL 67 965.) – 1517. V. 
1. (DL 102 323.), 1525. II. 14. (DL 64 701) – 1526. VI. 12. (DL 82 724.)
69   Csánki II. 578.
70   DL 88 871.
71   DL 21 535., DL 21 595.
72   DF 262 392., DL 21 816.
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köpenyét, sőt a szolga ruháját sem kímélték.73 Sajnos nem derül ki az oklevélből, hogy 
mit csináltak Istvánék, de mivel egy írástudó emberével utazott, a birtok ügyes-bajos dol-
gait intézhették. 1510 közepétől hosszabb időre átvette a konvent vezetését, igaz 1511 
novemberéig még az ideiglenes címek valamelyikét viselte az őrtestvéri tisztség mellett.74 

1512. évi leváltását követően semmilyen információnk nincs István hollétéről, de 
elképzelhető, hogy azonos azzal az István commendatorral, aki 1521-ben egy soproni 
közjegyzői oklevélben szerepel.75 Akárhogy is, 1523 márciusában újfent fehérvári precep-
torként jutott egyezségre a toldi pálosokkal egy somogyi birtokcsere ügyében, tisztségét 
pedig szűk másfél évig megtartotta.76

№ 6. Huszti Miklós 1511–1524–1525*
Miklós crucifer, presbiter feltehetően a Máramaros megyei Huszt mezővárosból szárma-
zott, de szóba jöhet a Somogy megyei Huszt falu is, ami a fehérvári káptalan birtoka volt.77 
Figyelemre méltó mindazonáltal, hogy nevét néha de Hwzth, néha pedig Hwzthinus alak-
ban írták; utóbbi inkább már valódi vezetéknév, aminek a későbbiekben még lehet jelen-
tősége. Karrierjének íve nagyon szépen rajzolódik ki előttünk a fehérvári konventben: 
kezdetben hiteleshelyi kiküldetésben járt dunántúli megyékben, illetve oklevelet íratott 
át,78 majd 1514–1517 között lector volt.79 1517 második felében öt évre preceptor lett.80 

Egy faddi ügyben Nicolaus de Zabar alakban írják nevét,81 ami mindenképpen ma-
gyarázatra szorul. Ezen a ponton lehet jelentősége a Hwzthinus formának, vagyis a veze-
téknévnek: elképzelhető, hogy Miklós felmenői valóban Husztról származtak, de ő már 
egy Szabar nevű településen nőtt fel; ilyen található Baranya, Tolna, Vas és Zala megyé-
ben is.82 A dolognak már csak azért is van jelentősége, mert Huszti 1522-ben eltűnik a 
fehérvári forrásokból, de két évvel később felbukkan Sopronban egy Nicolaus de Sabari 
nevű helyi preceptor, aki szerepel abban a híres vizsgálati jegyzőkönyvben, amely 1524 
októberének végén született a Sopronban elburjánzó lutheránus hit kapcsán. Ekkor a pa-
rancsnok tanúskodott egy helyi pap ügyében, aki nyíltan prédikált a pápa ellen.83 A hely-
zetet tovább bonyolítja, hogy ugyanekkor, tehát 1524 őszén a nagyon hasonló nevű Sza-
badi („Zabady”) Miklóst a visszatérő Hetesi István váltotta a fehérvári preceptor posztján, 

73   DL 106 731.
74   Első és utolsó említése: 1510. V. 31. (DF 201 582.) – 1512. V. 10. (DL 22 301.)
75   Házi I/7. 14–16.
76   Első és utolsó említése: 1523. III. 23. (DL 106 767.) – 1524. IX. 8. (DL 30 288.)
77   Csánki I. 445., III. 430.
78   DL 105 103., DL 22 579., DL 106 739.
79   Első és utolsó említése: 1514. II. 27. (DF 233 513.) – 1517. V. 1. (DL 102 323.)
80   Első és utolsó említése: 1517. X. 24. (Érszegi 312. sz.) – 1522. IX. 16. (DL 23 666.)
81   DL 106 761.
82   Engel: Magyarország a középkor végén i. m.
83   Házi I/7. 115–129.
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tehát még az is előfordulhat, hogy ő járt Sopronban ekkor.84 Egy évvel később ismét fel-
bukkant egy Miklós nevű soproni preceptor, akit – talán nem véletlen – éppen a fehérvári 
káptalan ellen folytatott faddi birtokper állásáról értesített a fehérvári konvent.85 Kérdés, 
hogy ez miért volt érdekes számára? Azért, mert néhány évvel korábban ő képviselte 
a konventet az ügyben, vagy, mert ő volt a fehérvári parancsnok is, aki alá az említett 
tolnai birtok tartozott? Véleményem szerint előbbiről lehet szó, hiszen a misszilis levél 
címzésében kizárólag soproni preceptorként nevezték meg.

Keresztelő Szent János-templom, Sopron (Fotó: Nemes András)

84   № 4., 5.
85   DL 106 779.


