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CSermelyi JóZSef egy kis uradalom születése.  Adalékok  
az alsólászlói kastély felépítéséhez1

Az alábbi rövid írás az alsólászlói kastély felépítésének körülményeit próbálja meg pon-
tosítani a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában és az Osztrák Állami Levél-
tárban található források alapján. Alsólászló a 15–16. században a borsmonostori apát-
sághoz tartozott, míg a közeli Alsórámóc, valamint két másik szomszédos település, 
Répcefő és a Répcefő túlsó, nyugati szomszédságában elterülő Felsőrámóc különleges 
helyzetben volt a középkor végén, ugyanis nem, vagy csupán részlegesen terjedt ki rájuk 
a szomszédos lánzséri és lékai uradalmak, és az azokat birtokló nagyhatalmú családok, el-
sősorban a Kanizsaiak fennhatósága. A szomszédosi birtokok közül a mai Répcekőhalom 
(Kewhalom), Répcebónya (Bonnya), Léka (Lewka), Németgyirót (Gothharth), 
Lantosfalva (Lathorfalwa) és Pörgölény (Pergelin) már hosszú ideje a Kanizsaiak lékai 
uradalmához tartozott, Vámosderecske (Derezke) és a 16. század végén létrejött Borosd 
Lánzsérhoz, Répcekároly (Karll vagy Kerel) pedig a borsmonostori apátsághoz.2

Alsó- és Felsőrámóc a középkor végén

Alsó- és Felsőrámóc a 15. század végén nagyobb részt a monyorókeréki Ellerbach család 
birtokában volt, emellett a lánzséri uradalomhoz is tartoztak birtokrészek. A család utol-
só férfisarja Ellerbach János élete végén súlyos anyagi gondokkal küzdött, gyakran fordult 
kölcsönért Bakóc Tamás egri püspökhöz, a későbbi esztergomi érsekhez. A lassanként 40 
ezer forintra hízott adósság fejében Ellerbach 1496-ban fiúörökös nélküli halála esetére 
minden birtokát lekötötte a nagyhatalmú főpapnak, és általa fivéreinek és unokafivéré-
nek, az Erdődi rokonságnak. Ez nem egy klasszikus zálogszerződés volt, ahol a zálog-
birtokos átveszi a lekötött uradalmak birtokát és haszonélvezetét, amelyet azután csak a 

1   A tanulmány elkészítéséhez szükséges külföldi kutatásokat a Magyar Ösztöndíj Bizottság 2018. 
évi Klebelsberg Kuno ösztöndíja tette lehetővé. Köszönet illeti továbbá Horváth Richárdot értékes 
megjegyzéseiért.
2   Elég csupán Kanizsai János 1517. évi felvallására utalni. Nagy Imre: Sopron vármegye története. 
Oklevéltár második kötet (A továbbiakban: SO II.) Sopron, 1891. 616. Derecskét egy 1425. évi ítéletlevél 
sorolja Lánzsér várának tartozékai közé. SO II. 99. Borosdot (Weingraben, Ausztria) csak 1588-tól említik 
forrásaink, korábban valószínűleg a derecskeiek szőlőbirtokai feküdtek itt. Die Kunstdenkmäler des 
politischen Bezirkes Oberpullendorf. Bearbeitet von Judith Schöbel. (Österreichische Kunsttopographie 
56.) Horn, 2005. 674. Vö.: Josef Loibersbeck: Im oberen Rabnitztal (1. Teil). Volk und Heimat 16. (1956) 9. 
szám. 16. Répcekárolyra: Uő: Im oberen Rabnitztal (3. Fortsetzung). Volk und Heimat 16. (1956) 12. szám. 
15. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban MNL-OL) P 45 (Békássy család) 1. tétel 
(Évrendezett iratok) - 1570. - No. 32.
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szerződésben foglalt feltételek teljesülése (általában a zálogösszeg visszafizetése) esetén 
ad át ismét a zálogba adó félnek. Inkább beszélhetünk egy zálogszerződésnek álcázott 
végrendeletről, Ellerbachnak ugyanis haláláig nem kellett lemondania birtokai haszonél-
vezetéről, 40 lakott jobbágytelek erejéig végrendelkezhetett kegyes célokra, familiárisai-
nak viszont már csak a püspök egyetértésével adhatott birtokokat, amelyek magszakadás 
esetén immár az Erdődiekre szállnak vissza.3 Az is erősítheti gyanakvást, hogy Ellerbach 
azóta elveszett monyorókeréki síremlékén az azt felállító Bakóc fogadott fivérének (frater 
adoptivus) nevezte az elhunytat.4

Az Ellerbachok három uradalma közül a minket érdeklő birtokok ekkor a vörösvári 
(Vasvörösvár, Rotenturm an der Pinka, Ausztria) uradalom részei voltak. A zálogszerző-
désben Ellerbach felesége részére Vörösvár várát jelölte ki özvegyi lakhelyéül, és a hozzá 
tartozó birtokokat, amelyek között a két Répcefőt (azaz Alsó- és Felsőrámócot) is meg-
nevezték, rendelte Katalin asszony ellátására. Ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy az 
Erdődiek ne számítottak volna ezekre a birtokokra is, hiszen Ellerbach Vörösvár várát 
is felsorolta a zálogbirtokok között, az Erdődieknek csupán annyit kellett tenniük, hogy 
megvárják az özvegy halálát, vagy újbóli házasságát, azután rátehették a kezüket az egész 
Ellerbach-örökségre.5 Mivel azonban az oklevélben jogot biztosítottak az özvegy Katalin 
asszonynak, hogy 1500 forint erejéig szabadon végrendelkezhessen ezekből a birtokokból, 
Bakóc püspök igyekezett minél előbb megállapodni vele a vörösvári uradalom kárpótlás 
fejében történő átengedéséről. A legfontosabb azonban a királyi jóváhagyás megszerzése 
volt, hiszen Ellerbach halála esetén az ősiség törvénye alapján a kincstár lefoglalhatta az 
elhunyt birtokait, ha nincs fiúörököse. Ez azonban nem okozott problémát a II. Ulászló 
bizalmát élvező Bakócnak, már 1496-ban megkapta a királytól a beleegyezést és a kirá-
lyi jogokat (tulajdonképpen a háramlási jogot) is neki, illetve rokonainak engedték át.6  
A beiktatás sem váratott sokáig, a két Répcefő esetében 1496. május 10-én került rá sor, 
ám ekkor Bakócék még számíthattak Ellerbach támogatására. Azonban halála (1499) után 
Katalin asszony a hosszú özvegység illetve az időközben esztergomi érsekké lett főpap 
által kilátásba helyezett kárpótlás helyett feleségül ment Balthasar von Stubenberghez, a 
szomszédos Rohonc-szalónaki uradalom birtokosának, Georg Baumkirchernek az uno-
kaöccséhez, és nem volt hajlandó átadni a várat, különösen azután nem, hogy megszüle-

3   MNL-OL Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban DL) 101 229., Reiszig Ede: A monyorókeréki Elderbach 
(Ellerbach)-család, Turul 54. (1940), 34.
4   A síremlék eltűntére: Pál Lővei: Das Baumkircherrelief in der Burg Schlaining. Die Geschichte und 
Herausbildung eines Darstellungstyps. In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Hg. 
von Rudolf Kropf und Gert Polster. Eisenstadt, 2015. 194. Feliratát újabban kiadta Mikó Árpád: D. O. M. 
All’antica feliratok és a reneszánsz stílus a Jagelló-kori Magyarországon. In: „Nem sűlyed az emberiség!”… 
Album amicorum. Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk.: Jankovics József. Budapest, 2007. 1198.
5   „ac utriusque Rebczefew in Soproniensis comitatibus” – MNL-OL DL 101 229. „si ipsam dominam 
Katharinam in viduitate alteri marito nupserit, tunc id dominus episcopus vel fratres sui antedicti, aut 
eorundem fratrem suorum heredes pro eiusdem castro et oppido, ac omnibus bonis praesciptis tria milia 
floreni auri eidem domine solvere dantur et teneantur” – Uo.
6   MNL-OL DL 88 806.
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tett fia, Erasmus von Stubenberg. További problémát okozott egy távoli Ellerbach-rokon, 
Johann Burkhardt, de vele szemben a nádori törvényszék az érseknek és rokonainak adott 
igazat. Végül csak hosszú évtizedek múlva, az 1529. évi bécsi török ostrom idején tudta 
Bakóc fivére és örököse, Erdődi Péter visszaszerezni Vörösvárt.7

Erdődi Péter a későbbiekben gyakran elidegenítette a vörösvári uradalmat, de majd 
fia, (II.) Péter lesz az, aki 1557-ben el is cserélte Monyorókerékkel együtt a szlavóniai 
Medvevár, Rakonok és Verbovec váraiért Zrínyi Miklóssal. A megállapodás része volt 
Zrínyi fiának, Györgynek és Erdődi ekkor egyetlen gyermekének, Annának a házassága. 
1558-ban azonban Erdődinek fia született az új házasságából, Tamás, akit két év múlva 
még egy fiú, (III.) Péter követett, ráadásul Zrínyi György sem kívánta elvenni az Erdődi-
lányt, ezért immár az Erdődiek nem kívánták a birtokcserét, amelyet viszont addigra már 
végre is hajtottak. Ebből hosszadalmas per kerekedett, amelyet csak Erdődi Tamás tudott 
győztesen lezárni 1613-ban.8

Oláh Miklós kísérlete

Az uradalom Sopron megyei birtokainak története ezekben a zavaros évtizedekben 
meglehetősen nehezen követhető. Amit tudunk, az annak köszönhető, hogy a lánzséri 
uradalom élére egy olyan nagyhatalmú személy került, mint Oláh Miklós esztergomi ér-
sek. Oláh, elődjéhez, Bakóchoz hasonlóan szintén azon volt, hogy befolyása révén biz-
tosítson rokonságának néhány gazdagabb nyugat-magyarországi uradalmat. Választása 
a lánzséri uradalomra esett, amelyet 1553-ban vásárolt meg 47.600 forintért az előző 
évi palásti csatában török fogságba esett, majd kivégzett Erasmus von Teuffel fivéreitől.9  

7   Bubryák Orsolya: Az érsektől a szabadkőművesig. Az Erdődyek mint nagybirtokos család a Dél-
Dunántúlon 1500–1800. In: A Pejacsevich család művészeti öröksége. Likovna baština obitelji Pejačević. 
Szerk. Veress Ferenc. Sopron, 2016. 40–41., Az Erdődi–Stubenberg pereskedést részletesen ismerteti 
Hermann Zsuzsanna: „Keseregjenek vétkük büntetésén.” Ítélet Vörösvárról és végzés Rákoson. In: 
Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Budapest, 1998. 82–92., 95–96. A Johann 
Burkhard Ellerbach elleni per 1507-ben zárult. MNL-OL DL 107  159. Bakóc 1517-ben Erdődi Péterre 
hagyta az Ellerbachtól megszerzett birtokait. Szántófy Antal: Bakács Tamás végrendelete, Magyar 
Sion 7. (1869) 525. Erdődi Péter várairól és kastélyairól készült egy keltezetlen, valószínűleg 1527-re 
datálható, de mindenképp 1522 után keletkezett lista, amely Monyorókeréket és a zálogként birtokolt 
Kőszeget számba vette, Vörösvárat azonban nem. Österreichisches Staatsarchiv (a továbbiakban ÖStA) 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Länderabteilungen, Ungarische Akten Fasc. 2. Konv. F. fol. 11., datálása: 
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/BecsSeg/140955/ (Utolsó letöltés: 2018.08.20.) Erdődi kőszegi 
zálogbirtokosságának évkörére lásd: Elisabeth Gmoser: Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches 
Kammergut unter österreichischer Verwaltung (1491–1647). Eisenstadt, 2002. 91. Egy 1570-ben kelt irat 
Balthasar helyett fivérét, Kaspar von Stubenberget említi, mint egykori földesurat. MNL-OL P 45 1. tétel - 
1570. - No. 32. Meg kell jegyezni, 1529. végén Erdődi I. János oldalán állt. ÖStA HHStA Urkundenreihen, 
Allgemeine Urkundenreihe 1531. IV. 10.
8   Bubryák O.: Az érsektől i. m. 41–42., 53., Varga Szabolcs: Leónidasz a végvidéken – Zrínyi Miklós (1508–
1566). Pécs–Budapest, 170–172.
9   Lánzsér magyar kézbe juttatása a közakaratnak is megfelelt, az 1553. évi 30. tc. 1§-a rendelkezett a vár 
magyar kézbe történő visszavételének szükségességéről. Magyar országgyűlési emlékek 3. Szerk.: Fraknói 
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Az adásvétel során a lánzséri uradalomhoz tartozó répcefői részbirtok is Oláhékhoz  
került, azonban azt ekkor nem tudjuk meg, hogy melyik faluban vált érdekeltté az ér-
sek, hiszen ekkoriban már nem is kettő, hanem lassan három Répcefőről beszélhetünk: 
az  Alsó- és Felsőrámóc közt a 16. század derekán hosszú idő után ismét megjelenik 
Schwendgraben, korabeli magyar nevén Középsőrépcefő.10 Egy későbbi adásvétel során 
azonban kiderült, hogy Oláh esetében Felsőrámócról volt szó.11 Lánzsér, ahogy korábban 
a Teuffel fivérek közös birtoka volt, most az érsek családjának vált osztatlan tulajdonává: 
a prímás mellett három unokaöccse, Oláh Tamás, Császár Miklós és Bóna György is társ-

Vilmos. Budapest, 1876. 459. Koppány Tibor állítása azonban, ti. hogy Lánzsért Erasmus a fivérétől szerezte 
meg, aki apósától, Hans Weispriachtól örökölte, nem teljesen állja meg a helyét, hiszen Weispriach 1571-
ig élt, nem kellett semmit örökül hagynia 1548-ban, Lánzsér esetén egyértelműen Erasmusszal üzletelt, 
Christoph von Teuffel legfeljebb kapcsolatot létesíthetett kettejük között. Koppány Tibor: Kastélyok a 
végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16-17. századi Dunántúlon. Budapest, 
2014. 198. Vö.: Csermelyi József: A kaboldi uradalom és a kaboldi báróság 15–16. századi története, Turul 
90. (2017) 120.
10   A történelem furcsa fintora, hogy a 19. század közepén pont a legfiatalabb település kapta meg az ősi 
Répcefő nevet, miközben a másik kettőt Rámóc-ként magyarosították. Az osztrák műemléki topográfia 
szerint Schwendgraben már 1459-ben létezett, és ebben az évben osztották fel a három birtokot a lánzséri 
és a vörösvári uradalom között, azonban hivatkozás híján, tekintetbe véve, hogy sem Csánki Dezső, 
sem az 1549. évi portális összeírásokat feldolgozó Maksay Ferenc nem írt három faluról, ezt az adatot 
önmagában kételkedéssel szemlélhetnénk. Az évszám Ernst Zickeróra megy vissza, de ő csupán arról írt, 
hogy 1459-ben a kirchschlagi uradalmat a földbirtokos Pottendorfok elosztották maguk között, az alsó- 
és felsőrépcefői, illetve schwendgrabeni birtokrészek ekkor Christoph von Pottendorfhoz kerültek. Ernst 
Zickero: Kirchschlag und seine Denkwürdigkeiten. Wien, 1871. 13–14. Vö.: Die Kunstdenkmäler des 
politischen Bezirkes Oberpullendorf i. m. 602., 668. Levéltári jelzetet ehhez csak Christiana Haider közölt 
[Niederösterreichisches Landesarchiv, Urkundensammlung des Ständischen Archivs (Privaturkunde) Nr. 
4515.), de ezt még nem volt alkalmam ellenőrizni. Christiana Haider: Die Herren von Pottendorf. Kézirat. 
Wien, 1970. 162-163.; Csánki Dezső ugyan Schwendgrabennel azonosította az általa szerepeltetett Répcefőt, 
azonban a bejegyzésben valójában csak Alsó- és Felsőrámócról írt. Csánki Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában III. Budapest, 1897. 627., Maksay esetében figyelembe kell venni, hogy a 
szerző szerint több mint 60 egykori településről nem maradtak fenn adatok a dikális összeírásban, nagyobb 
részt a Habsburg-fennhatóságú, és az Alsó-ausztriai Kamara által felügyelt nyugati uradalmakból, de 
például Lánzsér környéke is hiányos. Répcefő esetében csak Erasmus von Teuffelt tüntette fel földesúrnak, 
Erdődi Pétert nem. Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén II. 661–662., 672. 
Schwendgrabenre még három említést találtam 15. századi forrásokban, ebből kettő arról szól, hogy 
Georg von Pottendorf 1476-ban elzálogosította 300 forintért Räbnitz és Schwentengraben nevű birtokait 
Wilhelm Mischullingernek, a másik pedig egy 1493. évi említés, mivel II. Ulászló ekkor átírta az 1476. évi 
zálogosításról szóló oklevelet és kiegészítést. MNL-OL DL 88 778.
11   MNL-OL A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 3. kötet - 615. oldal (Letöltve: https://archives.
hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_03_0790/; 2018. július 15.). Az osztrák műemléki 
topográfia birtoktörténet-rekonstrukciója szerint az Ellerbach- majd Erdődi-birtokrész mellett 1482 óta a 
lánzséri uradalom Alsó- és Felsőrépcefőn is részbirtokos volt, továbbá ifj. Jurisics Miklós idejétől a kőszegi 
uradalom is rendelkezett szórt birtoktestekkel erre, amely helyzet később birtokviták táptalaja lett. Die 
Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberpullendorf i. m. 602., 668. Ezekből az állításokból az 1482. 
évinek utánajárva kiderült, az Ulrich von Grafenecknek szóló birtokadomány csupán egy, Robnÿcz nevű 
birtokot említ. Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1-7. köt., II. rész 1-6. köt. Sopron, 
1921–1943. I/6. 2.
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birtokossá váltak.12  Az adásvételhez 1553. július 11-én kapták meg a királyi jóváhagyást, 
másnap pedig I. Ferdinánd a néhai Erasmus von Teuffel birtokrészét, amely a hadvezér 
fiúörökös nélküli halála miatt a kincstárra háramlott, szintén az Oláh-rokonságnak ado-
mányozta.13

Oláh hamar felfigyelt a Felső-Répce-menti falvakra. 1556-ban királyi engedéllyel 
ezer forintért megvásárolta Erdődi Pétertől az ő birtokrészeit, amelyeket a lánzséri ura-
dalomhoz hasonlóan megosztott az unokaöccseivel.14 Érdekes módon a március 23-án 
kelt királyi megerősítést kilenc hónappal később, november 19-én egy másik, hasonló 
tartalmú oklevél kiadása követte.15 Ekkor ment ki az iktatás ügyében kelt parancs is az esz-
tergomi káptalannak. Maga az iktatás azonban csak részleges eredménnyel járt, ugyanis 
az utolsó pillanatban, már a bevezetést követően a káptalanban megjelent egy bizonyos 
Tápánfalvi Bálint, aki ifj. Jurisics Miklós és az egyik szomszéd, Erasmus Puchheim nevé-
ben is ellentmondott. Jurisicsnak jó oka volt ezt tenni, ugyanis az 1556 novemberi királyi 
iktatóparancs szerint a birtokok ténylegesen az ő kezében voltak. Ennek mikéntje nem 
teljesen világos, ugyanis adataink szerint 1550-ben vásárolta meg a kiskorú Balthasar von 
Stubenbergtől, bizonyára a korábban említett Stubenbergek leszármazottjától 1000 raj-
nai forintért. Kérdéses, hogy a Stubenbergeknek ekkor még volt-e valós birtoklásuk a Fel-
ső-Répce mentén, vagy pusztán jogigényt adtak el. Forrásaink az előbbire utalnak, mivel 
Jurisics ellentmondás nélkül ült bele a birtokba.16 Az iratok tanúsága szerint az Erdődiek 
legfeljebb csak részben tudták visszaszerezni a vörösvári uradalom számára ezt a három 
falut, ugyanis perbe keveredtek ifj. Jurisics Miklóssal. 1552 végén Jurisics panaszt tett 
amiatt, hogy Erdődi az ítéletet be nem várva elfoglalta a három falut és arra kényszerí-
tették a helyieket, hogy Vörösvárnak teljesítsék úrbéres szolgálataikat. I. Ferdinánd tehát 
1553 első napján parancsot adott a birtokok Jurisics részére történő visszaadására.17 Péter 
később, némileg szabálytalan módon, megpróbálta visszaiktattatni magát, de törekvése 
elbukott Jurisics ellenállásán. Utóbbi sem volt rest, néhány nappal később bepanaszol-

12   MNL-OL A 57 3. kötet - 160 - 161. oldal (Letöltve: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_
mnl_ol_a057_03_0125/; 2018. július 15.)
13   Uo., MNL-OL A 57 3. kötet - 168 - 169. oldal (Letöltve: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/
hu_mnl_ol_a057_03_0132/; 2018. július 15.)
14   MNL-OL A 57 3. kötet - 303 - 304. oldal (Letöltve: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_
mnl_ol_a057_03_0278/; 2018. július 15.). A vételárra lásd: MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 32.
15   MNL-OL A 57 3. kötet - 353. oldal (Letöltve: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_
a057_03_0353/; 2018. július 15.)
16   „et nunc in manibus egregii Nicolai Jwryssyth existentibus” – MNL-OL P 45 1. tétel - 1556. - No. 1. Vö. 
a MNL-OL P 45 1. tétel - 1567. - No. 7. jelzetű irattal, ugyanis abban az szerepel, hogy az eredeti jelentést 
hibásan küldték ki, de I. Miksa parancsára ezeket az 1567. évi átírásban kijavították. „Wolffgangus Englbrecht 
ab Auspurg et tutor magnifici Balthasaris a Stubenberg vendidit nomine Balthasaris a Stubenberg portionis 
totalis in possessionibus Also et Feolseo Repceffeo et Swengrub in comitatu Soproniensi existentium 
habitas Nicolao Jurisit iure perpetuo […] Venditio facta anno Domini 1550.” – MNL-OL P 45 1. tétel - 
1550. - No. 8.
17   MNL-OL P 45 1. tétel - 1553. - No. 12.
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ta ellenfelét hatalmaskodás és jobbágyainak elhurcolása miatt. Erdődi sem erőszakkal, 
sem peres úton nem tudta visszaszerezni birtokait, ezért végül inkább áthárította a  
terhet az esztergomi érsekre.18 Élhetünk a gyanúval, hogy Erdődi nem tájékoztatta kel-
lőképpen Oláh Miklóst a valós birtokviszonyokról, ezért az érsek később pert indított 
ellene, amelynek során 1559. február 17-én Bejci Ambrus, Oláh ügyvédje kérvényez-
te a II. Ulászló-féle megerősítő oklevél bemutatását, amelyet Erdődi Péter nem tagadott 
meg, hiszen az az ő egykori birtokjogát, következésképp az érseknek történt eladás jo-
gosságát szavatolta.19 Az ekkoriban zajló perekhez köthető, hogy 1560-ban Oláh, jogai 
védelmére átírattatta az 1556-ban kelt iktatási jelentést.20

Ahogy 1556-ban Oláh, 1550-ben Jurisics is szembekerült a Puchheim családdal, 
mégpedig néhai Christoph von Puchheim özvegyével, Barbarával és fiával, Adam-mal. 
Bepanaszolta őket a nádori helytartó előtt, hogy gyanús jogcímmel tartják kezükben a há-
rom falu egy-egy részét, de egyben megoldást is kínált: amennyiben zálogbirtoklásról van 
szó, hajlandó az eredeti zálogösszeg kifizetésével visszaváltani a Puchheim-birtokrészt. 
Azonban tudjuk, hogy törekvése nem járt sikerrel.21

1559-ben I. Ferdinánd ismét hozzájárult, hogy az érsek és unokaöccsei birtokvásár-
lásához, ezúttal Erasmus von Puchheim örökbirtokát vették meg 1200 rajnai forintért. 
A Puchheimek a kirchschlagi uradalomhoz tartozó birtokrészt szerezték meg, amelyet 
Georg von Pottendorf 1476-ban elzálogosított Wilhelm Mischullinger soproni ispán-
nak, aki Erhard Vorlaufra ruházta. Az ő özvegyének a kezével együtt szerezte meg később 
Friedrich von Weyssing, aki Georg Baumkirchernek adta tovább, az ő özvegye pedig Pe-

18   „Dumque praefatus dominus Petrus Erdewdy de dicta Monyarokerek, se in dominium praescriptarum 
portionum possessionarum dicti Nicolai Jwryssyth, in dictis possessionibus Also et Felsew Repczeffew 
habitarum, solum vigore praeinsertarum litterarum eiusdem serenitatis vestrae, absque homine vestro 
regio introduci, ac easdem sibi ipse per testimonium nostrum praefatum statui facet voluisset.” – MNL-OL 
P 45 1. tétel - 1553. - No. 11. Erdődi november 8-án próbált birtokba kerülni, I. Ferdinánd hatalmaskodás 
miatti idézőparancsa pedig november 19-én kelt. MNL-OL P 45 1. tétel - 1553. - No. 21. Fontos leszögezni, 
hogy Jurisics birtokossága legfeljebb de facto köthette ebben az időszakban ezeket a falvakat a kőszegi 
uradalomhoz, de iure nem voltak rájuk érvényes az a különleges helyzet, amely az 1491. évi pozsonyi békében 
a kőszegi uradalmat jellemezte, vagyis hogy kivették a magyar kormányhatóságok alól. Máskülönben 
nem folyhatott volna birtokper ebben az ügyben sem a pozsonyi kúrián, sem az országbíró előtt, nem 
szerepelne Jurisics birtoka az 1554. évi Sopron megyei adóösszeírásban és I. Ferdinánd sem olyan formában 
engedte volna át azokat az érseknek, ahogyan megtette. Ifj. vagy neuhofi Jurisics Miklós 1550-ben nem 
tartotta a kezében Kőszeget, ugyanis csak nagybátyja, Jurisics Miklós kőszegi báró 1543. évi halála után 
volt rövid ideig Kőszeg ura, majd 1556-tól 1572-ig ismét. Bariska István: A Szent Koronáért elzálogosított 
Nyugat-Magyarország. Szombathely, 2007. 49. Vö.: Csermelyi József: Határon innen, mégis azon túl. 
Záloguradalmak Nyugat-Magyarországon – terminológiai kérdések és válaszok. In: Micea mediaevales 
VII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Farkas Csaba [et 
al.] Budapest, 2018. 26–27., Harald Prickler: Der Tabor von Unterloisdorf-Mannersdorf. In: Festschrift 
für Heinrich Kunnert. Eisenstadt, 1969. 124. Az Alsórámócon (Also Repcze) is birtokos Puchheimot a 
szomszédos földesurak között említi az 1556. évi káptalani jelentés. MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 32.
19   MNL-OL DL 88 806.
20   MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 32.
21   MNL-OL P 45 1. tétel - 1550. - No. 18.
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ter Weldischhofert jutalmazta meg vele, aki 1507-ben Christoph von Puchheimnek adta 
el.22  Az I. Ferdinánd által megerősített, 1559. május 21-én kelt felvallás szerint Erasmus 
von Puchheim a magyar törvények miatt kényszerült eladni birtokát. A kedvezményezet-
tek köre a korábban vizsgáltakhoz képest kissé átalakult, Oláh Tamás már nem szerepelt 
köztük, viszont Oláh Lukrécia és az ő révén fia, ifj. Liszthy János igen.23 

Puchheim igényétől ezzel ugyan megszabadultak Oláhék, az iktatáson is túlestek, 
azonban az utolsó pillanatban, a helyszíni iktatás és a káptalani jelentés kelte közötti 16 
napos intervallumban egy bizonyos Kardos Balázs jelentkezett az esztergomi káptalan-
nál, és ura, petrinyei vagy petrovinai Horvát Gergely nevében ellentmondott a birtok 
átruházásának.24

Horvát Gergelyről nem derül ki sok minden, csupán annyi, hogy egy végvári katoná-
ról van szó, aki Győrben huszárkapitány volt. Az osztrák szakirodalom szerint ifj. Jurisics 
rokonságához tartozott.25 Valóban, Horvát Gergely feleségét Jurisics Katalinnak hívták, 
továbbá 1558-ban Miklóstól vásárolta meg a Felső-Répce menti birtokokat 5000 magyar 
forintért.26 Minden bizonnyal katonai szolgálatai járultak hozzá ahhoz, hogy 1547-ben 
adományt kapjon néhai Botos László botosfalvi kúriájára és birtokára, ám emiatt peres-
kednie kellett a Demeteri és Szopori családokkal, végül pedig 1566-ban eladta Szelestei 
Leónak.27 Nem az 1560. évi ellentmondás volt Horvát első lépése az érsek és családtagjai 
beiktatása ellen, már 1559-ben is három ízben tiltakozott az adásvétel ellen a vasvári és 

22   MNL-OL DL 88 778., DL 88 974. Vö.: Josef Loibersbeck: Im oberen Rabnitztal (5. Fortsetzung). Volk und 
Heimat 16. (1956) 14. szám. 15., Prickler, H.: Der Tabor i. m. 125.
23   MNL-OL A 57 3. kötet - 614 - 617. oldal. Puchheimék birtoka hosszú ideig nem szerepelt az 
adóösszeírásokban, de ez 1554-ben kiderült és lezárult az adócsalás korábbi lehetősége a család számára. 
Prickler, H.: Der Tabor i. m. 125–126.
24   MNL-OL P 45 1. tétel - 1561. - No. 7. Vö. a MNL-OL P 45 1. tétel - 1567. - No. 8. jelzetű irattal, ugyanis 
abban az szerepel, hogy az eredeti jelentést hibásan küldték ki, de I. Miksa parancsára ezeket az 1567. évi 
átírásban kijavították. Az események itt kissé sűrűn követik egymást, az iktatás 1560. november 30-án volt, 
a tiltakozás pedig december 12-én. Egy másik oklevél szerint viszont december 2-án volt az iktatás és 11-én 
a tiltakozás, Horvát emberének neve pedig Tót Mátyás volt. MNL-OL P 45 1. tétel - 1560. - No. 20.
25   Győrben szolgált már 1558-ban is. MNL-OL E 185 (Archivum familiae Nádasdi). Horváth Gergely levele 
Nádasdy Tamásnak, No. 4., Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberpullendorf i. m. 668. Egy 
1563. évi oklevélből tudjuk, hogy könnyűfegyverzetű katonái huszárok voltak: „egregius Gregorius Horwath 
de Petrenye, certorum militum hwzsaronicorum levis armature sacrae caesarae ac regiae maiestatis hic 
Iaurini existentium capitaneus”. MNL-OL P 45 1. tétel - 1563. - No. 4.
26   MNL-OL P 45 1. tétel - 1558. - No. 2., 1550. - No. 8., 1563. - No. 2. A P 45 - 1. - 1550. - No. 8. szerint 
1559-ben történt az adásvétel, amely lehet téves visszaemlékezés is, ám tudjuk, hogy Horvát a vételár egy 
részének kifizetéséhez 1560. április 24-ig kapott haladékot, tehát a tényleges birtokbavétel akár 1559-ben is 
megtörténhetett. 1556-ban feltűnt egy Nikolics Miklós nevű zálogbirtokos is, aki szintén Jurisics köréhez 
tartozott, de a Horvátnak történt eladás idején már ismét Jurisics kezében volt a birtokegyüttes. Prickler, H.: 
Der Tabor i. m. 125–127.
27   MNL-OL P 45 1. tétel - 1547. - No. 2., ill. 1548. - No. 3. és 5., továbbá 1563. - No. 4., 1566. - No. 9. A per 
egyik legérdekesebb momentuma az volt, amikor az 1560-ban kiadott nádori utasítás értelmében 1561-ben 
elvégzett beiktatás ellen épp az egyik kedvezményezett, Horvát Gergely gyermekei tiltakoztak. MNL-OL P 
45 1. tétel - 1561. - No. 13.
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a győri káptalanoknál.28 A tiltakozások azonban nem váltották be a hozzájuk fűződő 
reményeket, ezért a huszárkapitánynak pert kellett indítania, mondván: Puchheim az-
zal, hogy az érseknek és Oláh-Császár Miklósnak adta el a birtokrészét, azzal tőle, a 
szomszédtól megtagadta a szokásjog által kijáró elővásárlási jogot.29 Horvát ellenében 
az Oláh-rokonság végül meghátrált, birtokigényüket valószínűleg Bejci Ambrusra ru-
házták át.30

Nádasdi Tamás nádor, igaz jogtalanul, de sokkal eredményesebben tudott birtok-
részt szerezni Alsórámócon. 1565-ben Horvát megvádolta azzal, hogy bizonyos szántóit 
és erdeit elvette tőle és a saját birtokaihoz csatolta, és most is özvegyének és fiának a ke-
zében vannak. Mivel Nádasdi 1562 nyarán halt meg, I. Miksa pedig csak 1565 novembe-
rében intézkedett a birtokok visszafoglalásáról, azokat a nádor és családja legalább két és 
fél évig kézben tudta tartani.31

Az uradalom konszolidációja

1569. július 13-án Horvát eladta nemesi kúriáját, azaz az Újkastély (Wÿkastelÿ), német 
nevén Tabor nevű erődöt, amelyet Nemesközépmalomhelynek is neveztek, illetve alsó-, 
felső- és középsőrépcefői birtokrészeit Bejci Ambrusnak és fiának, Gergelynek 5000 ma-
gyar forintért. Kikötötte azonban, hogy 13 jobbágytelek kivételével az alsórámóci udvar-
ház és az ottani jószágok haláláig a haszonélvezetében maradhatnak, majd csak azután 
szállnak a Bejciekre. A beiktatást ezúttal sem a helyszínen, sem utólag nem követte el-
lentmondás.32 Korábban ezt az erődített udvarházat tekintették az alsórámóci kastély 
elődjének, az osztrák műemléki topográfia 1570-től kezdve ismerte említéseit.33 Emiatt 

28   MNL-OL P 45 1. tétel - 1559. - No. 9., No. 16–17.
29   MNL-OL P 45 1. tétel - 1560. - No. 17.
30   Mint láthattuk, Bejci korábban Oláh ügyvédje volt, igaz a Horvát Gergely elleni perben már Cakó Mátyás 
képviselte őket. MNL-OL P 45 1. tétel - 1567. - No. 7., 9. Utóbbi irat szerint Cakó 1567. októberében nem 
ment el a per tárgyalására. Emellett 1564-ben Bejci Gergelynek az érsek állított ki adománylevelet a néhai 
Gőg János és Orbán örökös nélküli halála miatt uratlanná vált balogfalvi részbirtokra. MNL-OL P 45 1. 
tétel - 1564. - No. 4.
31   MNL-OL P 45 1. tétel - 1565. - No. 3. Nádasdy halálát a régebbi és a legújabb szakirodalom is június 2-ra 
teszi. Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda, 1838. 118., Pálffy Géza: A 
Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest, 2016. 258.
32   „domus et curie nobilitaris in modum fortalitii sive castelli erecti, penus possessionem Lazlaÿ, Wÿkasthel 
aliter Thabor, olim vero Nemeskewzepmalomhel vocati” – MNL-OL P 45 1. tétel - 1569. - No. 4., No. 
19. A bevezetést pár hónappal később megismételték, közben a Bejciek királyi jóváhagyást szereztek a 
birtokvásárláshoz. Ehhez vö.: MNL-OL P 45 1. tétel - 1569. - No. 21., 1570. - No. 28., MNL-OL A 57 3. kötet 
- 952 - 953. oldal (Letöltve: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_03_1274/; 
2018. július 15.). A különegyezményre Prickler, H.: Der Tabor i. m. 128.
33   Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberpullendorf i. m. 668. Tették ezt annak ellenére, 
hogy Karl Ulbrich már 1962-ben, őt követően pedig Harald Prickler is tanulmányt szentelt az 1962-ben 
feltárt Tabor kastélyának. Karl Ulbrich: Der „Tabor” von Mannersdorf a. d. Rabnitz, Burgenländische 
Heimatsblätter 24. (1962) 230–237., Prickler, H.: Der Tabor i. m. 114–135. Ulbrichnak már volt egy 
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Nemes Malomhelyet is Alsó- és Felsőrámóc környékére lokalizálták, fekvéséről azon-
ban a fenti topográfia nem tudott biztosat mondani, holott annak fényében, hogy ez 
a bejegyzés Újkastély másik, feltehetően régebbi neveként említi, Újkastélyt pedig az 
alsórámóci egykori kastéllyal azonosították, talán nem lett volna túl merész kijelente-
ni, hogy az egykori kastélyépület helyén állt a malom.34 Mégis, ez a hipotézis minden 
bizonnyal téves, ugyanis más forrásaink Alsólászlóhoz kötik Újkastélyt, ezt a megállapí-
tást pedig támogatja, hogy a 19. század első felében készült 2. katonai felmérés a falutól 
nyugatra megnevez egy Tabor Mühle nevű helyet,35 Andritska Sámuel 1822. évi, illetve 
Joseph Brechter 1823. évi térképein is szerepelt a Tabor név, utóbbinál két épület, egy 
fogadó és egy malom is viselte.36

Bejci Ambrus sem sokáig tartotta meg a kastélyt és a birtokokat, hanem szin-
te azonnal, 1570. január 25-én úgy rendelkezett, hogy továbbadja leszármazottainak.  
A fiágat részesítve előnyben, Gergely nevű fiát és a tőle származó fiúunokákat je-
lölte ki kedvezményezettnek, leányai pedig csak akkor kaphatnak a birtokokból, ha 
Gergely ágának magva szakad.37 Gergely rövid idő múlva már jelentkezett is a nádo-
ri helytartó hivatalánál, kérve saját beiktatását, amelyről 1570. március 19-én ment 
ki a parancs a vasvári káptalannak, akik május 11-én küldték ki képviselőjüket Bejci 
Ambrus fiának a birtokba való bevezetésére.38 A 16. század második felének birtok-
viszonyait egy ezt követően, június 10-én kelt káptalani jelentésből ismerhetjük meg 
legjobban, ugyanis abban Bátori Miklós országbíró utasítására átírták az Oláh ro-
konság itteni birtokosságával kapcsolatos legfontosabb okleveleket. Erre azért volt 
szükség, mert Bejci Ambrus nem szerette volna, ha a korábbi iktatások során az okle-
velekben maradt bizonyos hibák jogalapot szolgáltassanak újabb perek indításához  
 

korábbi tanulmánya, amelyben megkísérelte lokalizálni a kastélyt, ám az akkor felállított elméletét 1962. 
évi írásáig elvetette.  Karl Ulbrich: Der „Tabor” von Unterloisdorf–Mannersdorf a. d. R., Burgenländische 
Heimatsblätter 18 (1956) 14–17. A művészeti topográfia azonosítási problémája talán annak tulajdonítható, 
hogy szerzői Josef Loibersbeck 1956. évi, folytatásokban közölt tanulmányára alapozták megállapításaikat, 
aki szintén elfeledett helynévként utalt Nemes Malomhelyre. Loibersbeck, J.: Im oberen Rabnitztal (5. 
Fortsetzung) i. m. 15.
34   Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberpullendorf i. m. 543., 668.
35   Második katonai felmérés. (Online: https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm% 
2C5&bbox =1837004.8355147017%2C6012569.521749855%2C1843449.4324619954%2C6014480.447456985 
utolsó letöltés 2018.08.04.)
36   Samuel Andritska: Mappa exhibens terrenum oppidi Kethel inclyto comitatui Soproniensi et celsissimi 
principatus Eszterhazyani dominio Kőszeg ingremiati. (Kethely bel- és külterületének úrbéri térképe) 
MNL-OL S 16 (Esterházy család hercegi ágának levéltárából kiemelt térképek) - No. 486. (Online: https://
maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/7877 utolsó letöltés 2018.08.04.), Josephus Brechter: Mappa 
exhibens terrenum oppidi Kethel inclyto comitatui Soproniensi et celsissimi principatus Eszterhazyani 
dominio Kőszeg ingremiati. Országos Széchenyi Könyvtár kéziratos térképek TK 1759. (Online: https://
maps.hungaricana.hu/hu/OSZKTerkeptar/1758 utolsó letöltés 2018.08.04.)
37   MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 5.
38   MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 6., és No. 28.
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ellenük.39 Szerencsére a Horvát haszonélvezetében lévő birtokokból már nem támadtak 
újabb viszályok, 1574-ben az egész uradalom Bejci Gergely birtokában volt.40

Adódik a kérdés, hogy lehet-e szó arról, hogy a kastély az 1560-as években már 
hosszabb ideje állt, csupán nem maradtak fenn források a létezéséről? A válasz min-
den bizonnyal nemleges. Mint látható, az Alsólászlóval együtt négy vizsgált település 
a 15. század második felében birtokigazgatásilag nem volt önálló, más uradalmakhoz 
tartozott, nem volt szükség arra, hogy egy-egy majorsági udvarháznál nagyobb méretű 
építkezésbe kezdjenek a földesurak. A helyzet csupán Jurisics Miklós érkezésével válto-
zott meg, Horvát Gergely idejében pedig, akinek nem volt a környéken más, nagyobb 
vagy kiépítettebb birtoka, stabilizálódott. Jurisics volt az, aki 1545-ben Peter Schwartz 
alsólászlói lakostól 20 forintért vásárolt egy malmot Répcekethely és Alsólászló között, 
amely a Középmalom nevet viselte.41 Az azonosítást tekintve azonban gondot jelent, 
hogy 1554. évi közvizsgálat szerint Jurisics Wolfgang Jägertől 1550 és 1554 között 32 
rénes forintért vásárolt egy régi malmot, és annak a helyén épített új malmot és vele 
együtt egy erődített nemesi udvarházat.42 Jurisics sem könnyíti meg a helyzetünket, 
ugyanis több malmot is szerzett a környéken, az egyiket valóban Wolfgang Jägertől, 
csupán az időpont nem igazolta a tanúvallomások alapján kialakult képet, ugyanis 
az adásvételre 1546. augusztus 22-én került sor. Bonyolítja az azonosítást az is, hogy 
Schwartz malmához hasonlóan a Jägertől vett épület is Kethely és Alsólászló között 
helyezkedett el.43 Prickler a Középmalom név miatt Schwartz malmának helyére teszi 
a kastélyépítkezést, szerinte a Preysll-féle malmot lebontották, a Jägertől vásárolt épület 
viszont a továbbiakban is malomként funkcionált, és azonosítható a 19. századi térképe-
ken szereplő malommal.44 Földesúrként Jurisics igen körültekintően járt el, egyrészt a 
kastélyépítést 1546/47 folyamán utólag engedélyeztette a királlyal, másrészt 1546-ban 
megjáratta a birtokához tartozó erdő határát, harmadrészt pedig a közvizsgálattal gondos-
kodott arról, hogy a borsmonostori apát ne igényelhesse magának vissza a malmokat.45 

39   MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 32.
40   Prickler, H.: Der Tabor i. m. 128.
41   „mein muelschlag, di Mittermul genant” – ÖStA Finanz- und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, 
Niederösterreichische Herrschaftsakten (a továbbiakban FHKA AHK NöHA) G 68/a (Güns, Herrschaft) 
fol. 94.
42   Jurisics vizsgálatot kért annak bizonyítására, hogy a Kwzepmalom nevű Répce-malom, amelynek a 
helyén építkezett, elkülönül az apátság birtokaitól. Az 1554. május 12-én megtartott vizsgálat őt igazolta. 
MNL-OL P 45 1. tétel - 1554. - No. 7. A Jurisics előtti birtokosra, az adásvétel idejére és összegére: Uo. 1563. 
- No. 11. Utóbbi iratban többek szerint a Jurisics előtti birtokos a malmai után mégiscsak fizetett évi cenzust 
az apátnak, úgyhogy Jurisics korábbi állítása az exemptióról talán nem állja meg teljesen a helyét. Egyikük, 
Mesterházi Józsa szerint Jurisics is megállapodott András apáttal évi 4 rénes forintban.
43   Peter Preysll soproni polgártól az alsólászlói alsómalmot vette meg 45 rénes forintért. ÖStA FHKA AHK 
NöHA G 68/a fol. 96. A Jäger-féle szerződés: Uo. fol. 98.
44   Prickler, H.: Der Tabor i. m. 116.
45   MNL-OL P 45 1. tétel - 1563. - No. 11., Koppány T.: Kastélyok a végvárak mögött i. m. 254., Gmoser, E.: 
Herrschaft Güns i. m. 138., Prickler H.: Der Tabor i. m. 117.
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Az 1554-ben megtartott vizsgálat eredménye viszont nem tartotta vissza Szentgyörgyi 
István apátot 1562-ben, hogy egy jogtalannak vélt folyószabályozás ürügyén panaszt ne 
tegyen amiatt is, hogy a Tabor nevű malomból átépített várkastély voltaképp az apátság 
birtokán fekszik, és az egyházjoggal ellentétes módon került annak idején világiak ke-
zébe.46 Ugyanebben az időben Horvát is azzal vádolta meg az apátot, hogy többször is 
elterelte a Répcét, mert annak igenis a kastély melletti malomhoz és az attól délre lévő 
halastóhoz kell folynia.47 Vélhetően mindkét félnek igaza volt valamennyire, mert az ügy-
ben tartott vizsgálat során több tanú szerint Jurisics nyúlt először a folyómederhez, tehát 
Horvát már egy neki kedvező állapotban vette át a birtokot.48 Pedig az apát és Horvát 
viszonya nem indult rosszul, utóbbi 1558-ban bérbe vehette az apátság kethelyi szántóit, 
azonban 1562-re István apát vádjai szerint már jókora bérleti díj-hátralékot halmozott 
fel.49 Jurisics talán büszkeségből nevezte el castellumnak, új kastélynak az alsólászlói kú-
riáját. A vegyes, inkább német többségű helyi lakosság által használt Tabor az Újkastély-
hoz hasonlóan puritán névadás, egyszerűen megerősített helyet jelent, az is lehetséges, 
hogy a kastélytól független és annál korábbi eredetű.50 Az osztrák szakirodalom állítása 
szerint ez a név egészen a 13. századra megy vissza, amikor IV. László király 1277-ben itt 
táboroztatta seregét a Kőszegiek elleni hadjárata során.51 A felvetés ellen önmagában az 
az érv semmiképp sem állhatja meg a helyét, hogy évszázadok választották el a késő Ár-
pád-kort Jurisics kastélyépítésének idejétől, hiszen az a kastély is már rég letűnt, amikor a  
 

46   Horvát a panasz szerint egy újonnan ásott árokba vezette el a Répce vizét, egyenest a kastély melletti 
halastóba. MNL-OL P 45 1. tétel - 1562. - No. 2.
47   MNL-OL P 45 1. tétel - 1562. - No. 5–6.
48   Bük Máté, Tompa Benedek és a tanúk túlnyomó többsége nem tudott felvilágosítással szolgálni arról, hogy 
történt-e Horvát emberei részéről mederáthelyezés. MNL-OL P 45 1. tétel - 1563. - No. 11. A vízimalmokat 
a korszakban sokszor nem magára a folyóra építették, hanem a vizet csatornába terelve biztosítottak 
maguknak a malomtulajdonosok duzzasztási lehetőséget. Az ilyen csatornaásásokból származó károkra 
és malomperekre összefoglalóan Tringli István: A magyar szokásjog a malomépítésről. In: Analecta 
mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Neumann Tibor. Budapest,–Piliscsaba, 2001. 251–268.
49   MNL-OL P 45 1. tétel - 1562. - No. 7.
50   Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16. Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–
1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Online: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.
tcl?sigle=DWB&lemid=GT00019, letöltve: 2018. július 15. Lapasics Mátyás, Mizgolics Bertalan és Horvát 
Ambrus jobbágyok szerint Jurisics a kastélyt „in loco Tabor vocato” építette fel. MNL-OL P 45 1. tétel - 
1563. - No. 11., No. 14.
51   Ulbrich, K.: Der „Tabor” (1962) i. m. 235–236., Prickler H.: Der Tabor i. m. 114–115. Utóbbi szerint túlzó 
az olyan következtetések levonása, miszerint ekkor várat is építettek itt a királynak, hogy ne kelljen a helyiek 
által nyújtható szegényes körülmények között laknia. A magam részéről ehhez annyit tennék hozzá, hogy 
a kunokat és életmódjukat kedvelő király 1277-ben nem valószínű, hogy túlzottan ragaszkodott volna a 
kastélyokhoz, várakhoz, bár tény, hogy már ősz vége volt. Kethelyi táborozására: Szentpétery Imre–Borsa 
Iván: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. köt. 2-3. füzet 1272–1290. Budapest, 1961. 
2828. sz. 199–200. Hozzá kell tenni, hogy a táborozás pontos helyszíne nem feltétlenül köthető a későbbi 
kastély helyéhez, ugyanis az 1277. évi oklevélben a jóval keletebbre lévő borsmonostori apátságot is Kethely 
határain belülre helyezték.
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2. katonai felmérés még mindig feltüntette a Tabor nevű malmot, 1955-ben pedig a 
szomszédos Répcekethelyen volt egy Tabor nevű fogadó is.52

Felmerül a kérdés, hogy ha a vizsgált oklevelekben emlegetett Újkastély, vagy 
Nemesmalomhely Alsólászló mellett feküdt, akkor mit tudhatunk meg az Alsórámócban 
lévő későbbi kastély múltjáról? Mindössze egy oklevélben említettek Alsórámóccal kap-
csolatban épületet, 1558-ban egy nemesi udvarházat. Koppány Tibor szerint ezt tekint-
hetjük az ottani kastélyépület magjának.53

Összegzés: egy kis uradalom születése

Összegzésképp szót kell ejteni arról, mi is történt valójában a vizsgált nagyjából hetven 
év alatt. A vörösvári uradalom Sopron megyei része, elsősorban a korábbi földbirtokos 
család, az Ellerbachok kihalása és az ezt követő évtizedekig tartó örökösödési vita ered-
ményeképp elszakadt az uradalom Vas megyei magterületétől, és más birtokosok, előbb 
a Stubenbergek, majd ifj. Jurisics Miklós, Horvát Gergely, végül pedig Bejci Ambrus és 
leszármazottai kezébe került. Habár azt is mondhatnánk, hogy a Vas megyei részek „sza-
kadtak le” a Sopron megyeiekről, ugyanis a Stubenbergek a 16. század elején az egész 
uradalmat birtokolták, de Vörösvárat az Erdődiek az Ellerbach János-féle zálogvallásra 
hivatkozva meg tudták kaparintani.

Az apró uradalomkezdemény, habár Jurisics hozzácsatolta az egyik, Schwartztól 
vagy Jägertől megvásárolt alsólászlói malom helyén felépített erődített nemesi udvar-
házát, ezzel igazgatási központhoz, malomhoz és halastóhoz is juttatva azt, kezdetben 
könnyű prédának is tűnhetett a szomszédok számára. Az Alsólászlóval együtt négy 
falu birtokviszonya eléggé mozaikos volt, Jurisics egyiket sem birtokolta kizárólagosan, 
Felsőrámócon Lánzsér uraival és a Puchheimekkel osztozott, Répcefőn és Alsórámócon 
szintén a Puchheimekkel, Alsólászló pedig a borsmonostori apátsághoz tartozott, és a 
jelek szerint Jurisicsnak is kellett némi cenzust fizetnie az apátoknak ottani birtokai 
után. A két birtokrész közötti jogi egységet segítette a tény, hogy a Felső-Répce menti 
három faluban lévő jószágok és a kastélynak helyet adó földterület is vásárlással vált Ju-
risics szerzeményévé.54 Mivel Jurisics a birtokszerzések idejében, 1550 és 1554 között 
nem volt Kőszeg birtokában, ezért nem irányíthatta onnan a szerzeményeit, bizonyára 
ez motiválta abban, hogy a Jägertől vett földön ne csupán újjáépítse, hanem egy nemesi 
udvarházzal bővítse is az egykori malmot. Ebből a kúriából pedig, miután megerősítették 

52   Utóbbihoz Ulbrich, K.: Der „Tabor” (1962) i. m. 230.
53   MNL-OL P 45 1. tétel - 1558. - No. 2., Koppány T.: Kastélyok a végvárak mögött i. m. 226.
54   Ez lehetővé tette az uradalomszervezést, ugyanis a birtokosváltások esetén nem kellett attól tartani, 
hogy a különböző jogi státusú birtokrészek miatt darabjaira hullik a birtokszervezet. Adománybirtokokat 
például nem volt célszerű egy uradalomba szervezni vásárolt birtokokkal. Engel Pál: Uradalomszervezés a 
Dunántúlon a XIV–XV. században. In: Tanulmányok Pápa város történetéből 2. Szerk.: Hermann István. 
Pápa, 1996. 17.
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valóban birtokközpont lett, Bíró Pál szolgabíró 1562-ben ide jött, hogy a megyeszék elé 
idézze Horvát Gergelyt, és amikor nem találta otthon, tiszttartójának, Sáfár Miklósnak 
adta át az üzenetet.55 Miklós valóban sáfárként szolgálta urát, ugyanis egy másik oklevél-
ből kiderül, hogy igazi családneve Sztankovics volt.56

Problémát jelent, hogy az oklevelekben vegyesen szerepel a castellum és a curia 
nobilitaris kifejezés, holott a középkor emberétől, főleg, ha jogi szövegeket fogalmaz, el-
várható, hogy különbséget tudjon tenni közöttük.57 Az sem siet a segítségünkre, ha az 
egyes fogalmak felhasználását kontextusba helyezzük, ugyanis nem állítható fel egy olyan 
kényelmes hipotézis, miszerint az uralkodó és a bíróságok előtt Jurisics, Horvát és Bejciék 
udvarháznak nevezték az épületet, magánlevelekben pedig kastélynak, mivel nem kaptak 
engedélyt a megerődítésére, hiszen Jurisics kapott. Forrásaink szinte kizárólag hivatalos 
iratok, az alsólászlói épület pedig hol castellum, hol curia, de gyakran mindkét névvel ille-
tik. Részben Koppány Tibor ötletes felvetése segíthet a kérdés megoldásában, miszerint 
a castellum tulajdonképpen jelentheti pusztán a körítőfalakat és az árkokat,58 másrészt 
Horváth Richárd megjegyzései, miszerint egyrészt az udvarházak erődítéseinek mértékét 
legfeljebb a szokásjog szabályozhatta, másrészt a kastély fogalom is átalakult, az udvarház 
szinonimájává válhatott. Sőt, a terminológiát a birtokos személye is befolyásolhatta, egy 
olyan tekintélyes birtokos, mint ifj. Jurisics Miklós bátran hívhatta udvarház helyett kas-
télynak a lakhelyét.59

Magáról a kastélyról és erődítéseiről, köszönhetően egyrészt két fennmaradt 16. 
század közepi helyszínrajznak, másrészt az 1962. évi ásatásoknak, meglehetősen sokat 
tudunk. Andritska Sámuel térképén a Tábor-malomtól délkeleti irányban szerepel egy 
magtár, amelyet a Jurisics-féle alaprajzhoz hasonló árkok vettek körül.60 Utóbbi szerint a 
Répce vizét a kastélyhoz vezetve két vizesárkot alakítottak ki, amelyek felett fából ácsolt 
hidak vezettek át. A külső árok mögött sövénykerítést építettek, a külső kapu mellett is-
tállót, a belső árok mögött pedig egy négy sarokrondellával erősített palánkfalat, mögötte 
magas töltéssel, belül pedig egy emeletes lakóépülettel, vele szemben pedig egy faépítésű  
 
 

55   MNL-OL P 45 1. tétel - 1562. - No. 2.
56   MNL-OL P 45 1. tétel - 1563. - No. 11.
57   Horváth Richárd: Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus magyarországi történetéhez. 
Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 3. szám (2006/1) Szerk. Feld István, Szatlóczki Gábor, 
Domokos György. Budapest, 2006. 65–66.
58   Koppány Tibor: Castellumok a késő-középkori Magyarországon. In: Castrum Bene 2/1990. Szerk. Juan 
Cabello. Budapest, 1992. 83.
59   Horváth R.: Castrum Teremhegy i. m. 67., 69. Uő: Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. 
Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. 
Neumann Tibor és Rácz György. Budapest–Piliscsaba, 2009. 66.
60   Ulbrich, K.: Der „Tabor” (1962) i. m. 232.
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pincével. A kapukat rostéllyal is védték.61 A kastélyt 1546 végén az Alsó-ausztriai Kamara 
bizottsága tekintette meg, megállapítva, hogy nem veszélyes Kőszegre nézve.62

A kis kiterjedés ellenére azt tapasztaltuk, hogy sem Vörösvár (és Monyorókerék) 
ura, Erdődi Péter, sem pedig a Lánzsért birtokló Oláh érsek nem bírta megszerezni a 
Jurisics-féle kisuradalmat. Ez csak részben magyarázható Jurisics személyével és tekinté-
lyével, hiszen utóda, Horvát Gergely nem volt főnemes, csupán a vitézlő rend tagja, egy-
szerű huszárkapitány, mégis többé kevésbé (gondolva itt a Nádasdi Tamás által elkövetett 
jogtalan birtokfoglalásokra) meg tudta védeni a birtokait. Jurisics és Horvát is ügyesen 
aknázta ki a birtokjogaikat alátámasztó okleveleket és a jogi védelem eszközeit, így pedig 
ellenfeleiknek, legyenek azok bármilyen hatalmas urak, nehéz volt elnyelniük az aprócska 
uradalmat.63

Apró érdekességként meg lehet említeni, hogy az 1556. évi királyi iktatóparancs 
szövege, amely az esztergomi káptalannak szól, a helytörténeti adatokon túl megemléke-
zett egy aktuális jogtörténeti változásról, ugyanis épp 1556-ban hoztak törvényt a török 
hódítás miatt Nagyszombatba menekült esztergomi káptalan végrehajtási jogkörének az 
ország egészére történő kiterjesztéséről.64

61   Prickler, H.: Der Tabor i. m., 118–123., Gmoser, E.: Herrschaft Güns i. m. 135. Összefoglalóan a kastélyról: 
Harald Prickler: Burgen und Schlösser, Ruinen und Wehrkirchen im Burgenland. Wien, 1972. 174–175., 
magyar nyelven Koppány T.: Kastélyok a végvárak mögött i. m. 255. Az alaprajz: ÖStA FHKA AHK NöHA 
G 68/a fol. 90. Nyomtatásban megjelent Gmoser, E.: Herrschaft Güns i. m. 134–135., illetve a részletesebb 
rajz Prickler, H.: Der Tabor i. m. 118. oldalt követő melléklet, továbbá Koppány T.: Kastélyok a végvárak 
mögött i. m. 255.
62   ÖStA FHKA AHK NöHA G 68/a fol. 92., Gmoser, E.: Herrschaft Güns i. m. 133.
63   Az egybefüggő uradalmak megszervezése körüli nehézségekről és a kisbirtokok „elnyelése” útjában álló 
jogi akadályokról: Engel P.: Uradalomszervezés i. m. 17–18.
64   „Liberum sit in omnibus regni eiusdem nostri Hungarie comitatibus et partibus executiones quascunque 
legittimas et iuridicas atque statutiones facere et peragere, qua etiam facultate iam a pluribus annis libere 
usi estis” – MNL-OL P 45 1. tétel - 1570. - No. 32., Vö.: 1556. évi 39. tc. Magyar országgyűlési emlékek 3. 
i. m. 582–583.


