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Egy XIV. századi kolbázszéki kun előkelő,
Hatházi Scibes1 és utódai

Az elmúlt években a jászok XV-XVI. századi vezető rétegét alkotó szálláskapitányi
családok kutatása kapcsán igen jelentős előrelépések történtek." Több kutató munkája révén
nemcsak a kor jász szállásait, hanem ezek előkelő családjainak zömét is sikerült azono-
sítani. Ugyancsak komoly sikereket hoztak a kiskunsági kutatások, ám a nagykun terüle-
teken ezzel szemben első pillantásra talán szerényebbnek tűnnek az eredmények. Minek
tudható be ez a sajátosság?

A Nagykunság (a XV-XVI. századi Kolbázszék) a keleti jövevények talán legösszefúg-
gőbb megtelepedési körzete volt. Amíg máshol mozaikszerűen követték egymást az eltérő
jogú és rangú területek, települések, addig itt a kunok szinte zárt tömböt hoztak létre, még-
pedig az Olás nemzetség korai vérségi szállásterületének új típusú területi-igazgatási egy-
séggé (székké) alakításával. Ez nemcsak igen szilárd berendezkedést eredményezett, de talán
a határos magyar területekkel való kapcsolat sem volt annyira általános, mint máshol. Ez
a helyzet azonban egyben azzal a következménnyel is járhatott, hogy a tájegység belső
életére vonatkozóan a Mohács előtti időszakokból aránylag kevés forrás maradt meg az
országos kormányzati szerveknél.

Jelenlegi ismereteink szerint a Nagykunságban a XIV. század utolsó harmadától tűnnek
fel tömegesen a szálláskapitányi családok. Ezek első képviselőit szinte kizárólag - keresz-
tény vagy pogány - egy alakú nevükről (keresztnevükről) ismerjük, akiknek ősei az Olás
nemzetség egyes ágainak alapító tagjai, valamint az Anjou királyaink háborúiban kitűnt és
jutalmazott személyek tekinthetők. így vehették ezek a nevüket nemzetségi ősök után
(Karcag, Abcsik, Aboska, Kolbáz), egyes szállásról vagy birtokról (Kisszállás, Nagypó, Mar-
jalaka), kései ősük keresztnevéről, ám gyakran a különböző névtípusok kapcsolódása nyo-
mán egyedi variációk is kialakultak (Abcsikszállási, Kolbázszállási). Napjainkig ugyan szá-
mos kapitányi családot sikerült itt is szállásokhoz, területekhez kötni, mindazonáltal hosszabb
leszármazási táblázatokat csak kivételesen lehetett létrehozni. Az alábbiakban részben
ezen a helyzeten próbálunk változtatni, egyben pedig a Nagykunság Köröstől délre fekvő
részeinek történetéhez is újabb adatokat, szempontokat kívánunk szolgáltatni.

I. Hatházi Scibes, és leszármazottai Kenderesen

Noha nagykun témával foglalkozunk, ennek ellenére mondanivalónkat mégis egy olyan
település történetének ismertetésével kell kezdenünk, amely soha nem tartozott a Nagy-
kunsághoz, mégpedig Kenderessel. Kenderest már a XIII. század elején említette a Váradi
Regestrum néven ismert tüzesvaspróbakönyv,: nagyobb gyakorisággal azonban csak

* Készült az OTKA K 68902 szám alatti Tiszazug Kutatás keretében.
1 Scibes neve kapcsán többfajta írásmód ismert. Magam a Györffy György által is követettet használom.
2 Gyórffy György, 1987. III. 107. p.
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1352-től tűnik fel írott forrásokban. Ez év január 27-én ugyanis a főképp a mai Tiszabő
környékén birtokos Bőiek közül István fia Miklós magyar nemes Kenderes (más néven
Kéregyháza) birtokát 200 forintért eladta a kun Hatházi Scibes (Scybes, Cibes) fiainak Ba-
lázsnak, valamint Jánosnak és Miklósnak, akiket I. Lajos király Vezsenyi Domokos fia Mik-
lós vitányi várnagy javaslatára meg is nemesített.3

Kik is voltak az adományozott kunok?
Bár egészen pontos és részletes adatok erre vonatkozóan nem ismeretesek, Hatházát a

történeti kutatás Gyárfás István nyomán majd másfél évszázada a karcagi határ délnyugati
felén, az épp Kenderessel határos hatházi határrésszel azonosítja. Scibest vagy fiait viszont
általában Nagy Lajos királyunk egyik korai (esetleg valamelyik nápolyi) hadjáratában ki-
tűnt, de eredetileg nem túlzottan magas rangú kunnak tartották, a nemesítést és adomány-
nyerést pedig egy kun család sikeres előbbre lépésének. Egyrészt ezt látszott igazolni Hat-
ház későbbi jelentéktelennek mondható szerepe, másrészt kizárólag csak Kendereshez kap-
csolható említésük, valamint a nemesítésükre javaslatot tevő Vezsenyi Miklós vitányi vár-
nagy túri és varsányi királyi officiálisi megbízatása, amihez ekkortáj alighanem még vala-
miféle kun tisztség is kapcsolódhatott.4

Kenderes kunoknak történő eladása azonban utóbb sok évtizedes perhez vezetett, mivel
a birtokban az eladó Miklós mellett az ekkor már terjedelmes Bői család (nemzetség) szá-
mos más tagjának is voltak jogai, érdekeltségei. így aztán a jogtalan eladás által megrövi-
dített Bőiek hamarosan szervezkedni kezdtek. Már 1356. május 13-án Bői Péter fia Domo-
kos nagyszámú rokonai nevében a Bői Kónyának nevezett Miklóst Kenderes eladásától,
míg Scibes három fiát (Miklóst, Balázst és Jánost) a vételtől tilalmazta.5 Ennek azonban
egyelőre nem sok eredménye volt, mint ahogy még számos későbbi tiltakozásnak sem. Mind-
azonáltal a Bőiek fellépése kapcsán kiadott oklevelek felsorolása szempontunkból még-
sem lényegtelen, mivel tartalmuk alapján a Scibes-fiak jó fél évszázados leszármazására is
következtethetünk.

így 1380. december 3-án Bői Miklós fia Bálint és rokonai tiltották a kun Balázs fia Lő-
rincet, a Miklós fia (így!) János fiait (Bálintot és Mihályt) Kenderes megvételétől, Bői Kónyát
pedig az eladástól." 1382. február 24-én ugyanezen Bálint és hozzátartozói ugyancsak pro-
testáltak, hogy a kun Scibes fiai Kenderest megvették. Május 5-én már név szerint is felso-
rolták az itteni kunokat, Scibes fia Balázst, a fia Lőrincet, Miklós fia Jánost és fiait (Bá-
lintot és Mihályt), valamint az ismeretlen Szártai Jakabot, akik a birtokot már régtől kezd-
ve használták.7

1395-ben és 1397-ben Zaránd, Békés és Heves vármegyék nemesi közgyűlései is
bizonyították, hogy Kenderes a Bőieké volt, és Bői Miklós okleveleit pénzen adta el.8 Az
első évben a Scibes-utódok közül Balázs fia Lajost és Lőrincet, valamint János fia Do-

3 AO. V. 546.; K.O. I. 205-206. p.
4 ENGEL Pál, 1996.1. 160., 163., 292., 460., 462., 478. p. Ezekben az években a kun bírói tisztet betöltő személyek nem isme-

retesek, de talán az egyik ilyen személy Miklós mester lehetett, mivel másképp aligha magyarázható a Scibes fiák neme-
sítésében játszott szerepe.

5 MK.A. Dl. 25.818.
6 MKA. Dl. 69.304.
7 Gyárfás István, 1870. III. 174-178. p.
8 Gyárfás István, 1870. Hl. 76. p.
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mokost és Bálintot említették, míg másodszorra Péter fia (így!) János fiait, Lőrincet és
Lajost (ez a felsorolás több szempontból is problémás!).' 1397. október 22-én Békés és
Zaránd megyék igazolták Bői Miklós fia Bálint és rokonai bizonyítékai nyomán, miszerint
Kéregyház (Kenderes), ami Péter fia (így!) János fiai (Domokos, Bálint) és Scibes fia
Balázs fiai (Lőrinc, Lajos) kunok kezén van, ősei örök birtoka.10 1397. november 2-án és
1399. január 27-én a nádor Miklós fia Bálint és társai kérésére igazolta, hogy Kenderes
őseiké volt, mit Kónya pénzért adott el. Ekkor a Bőiek már Balázs fiai Lajost és Lőrincet,
valamint János fia Bálint kunokat beperelték." 1399 nyarán Heves vármegye ismételten
igazolta, hogy a kun kézen lévő Kenderes (Kéregyház) a Bőiek ősi birtoka,': míg Zsigmond
király oklevele János fiai Bálintot és Domokost, valamint Balázs fiai Lőrinc és Lajos
kunokat említette a pereskedés kapcsán.13

1402. november 10-én Garai Miklós nádor a vételár visszaadása mellett a Bőieknek ítél-
te Kenderest, és utasított a mielőbbi visszaiktatásra.14 A közel fél évszázados ügyben azon-
ban nehezen született meg a rendezés, amiben a kunok ellenkezése is komoly szerepet ját-
szott. 1404. március 1-én a nádornál Bői Mátyás fia Demeter a János fia Bálint és Bálint
fia Lőrinc kunokat bepanaszolta, hogy azok a Bőieket kiűzték Kenderesből. A felek okleve-
leinek bemutatása után aztán végül 1405-ben a birtokot megbecsülték és a Bőieknek vég-
érvényesen átadták.15

Az elmondottakból Scibes-fiainak leszármazása rekonstruálható, bár egy probléma van.
1352-ben Scibes fiai között még Balázs, János és Miklós került felsorolásra, míg a követ-
kező évtizedekben Jánost többször Miklós, illetve Péter fiaként is említik. Nem elképzel-
hetetlen, hogy Miklós vagy Péter Scibes keresztségben elnyert neve volt, mindazonáltal
bármi is a helyzet, feltehetően Scibes fia Miklós nem hagyott hátra felnőtt örökösöket.
Ugyancsak problémás a Péter elnevezés megfejtése, bár itt további zavarok jelentkeznek,
Bálint és János fiainak összekavarása kapcsán, ami felettébb gyanús.

Véleményünk szerint annyi mindenképpen bizonyosnak tűnik, hogy Scibes fia Bálint-
nak két felnőtt fia játszott utóbb szerepet (Lajos és Lőrinc), míg János kapcsán Bálint és
Mihály nevű utódait említették a későbbiekben. Ezt a négy személyt pedig azért is ki kell
emelnünk, mivel velük és utódaikkal az 1430-as években ismét csak találkozunk.

II. A Scibes leszármazottak pereskedése Kenderesért az 1430-as években

Látszólag tehát 1405-ben Kenderes sorsa végérvényesen eldőlt, a Bőiek visszaszerezték
a birtokot, a Scibes-fiak pedig kiszorultak onnan. Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbiak
még a kudarc ellenére sem tekintették lezártnak a kérdést, és az 1430-as években több
forrás is igazolja, hogy kísérletet tettek az ingatlan visszaszerzésére.

9 Kormos László, 1979. 1.3-5. p.
10 Gyárfás István, 1870. III. 529. p.
11 Gyárfás István, 1870. III. 174-178. p.
12 KO. 1.501.
13 Kormos László, 1979. II. 6-7. p.
14 ZSKO. II. 1. 245., 483. (Dl. 4253.); MKA. Dl. 106. 226.
15 Gyárfás István, 1870. III. 174-178., 542. p.
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Időben az első ezek közül az egri káptalan által 1432. július 9-én írott oklevél, melynek
regesztája szerint a királynak jelentették, hogy Kenderesi Mihály fiának Berecknek és tár-
sainak a Heves megyei Kenderes birtokba való beiktatását Bői András és társai helyszíni
ellentmondásukkal megakadályozták. Maga az oklevél szövege azonban részletesebb, és
ebben ugyanis Kenderesi Mihály fia Bereck, valamint János fia Bálint mellett feltűnik még
Bábockai Lőrinc fia László, valamint a Szentmártoni Lajos fia Jakab is a beiktatást váró
személyek között."

Ha a neveket összevetjük az 1405 körül ismert Scibes leszármazottakkal, akkor azonnal
kiderül, hogy Szentmártoni Lajos fia Jakab és Bábockai Lőrinc fia László Scibes fia Bálint
Lajos és Lőrinc nevű fiainak gyermekei voltak, míg János fia Bálint a vitatott János Bálint
fiával azonos, Kenderesi Mihály fia Bereck pedig Jánosnak a másik fiától, Mihálytól
származó unokája volt." Ők tehát ekkoriban még éltek, és folytatták a pereskedést, még
negyed évszázaddal a birtok elvesztése után is!

1433. február 20-án Kenderesi Mihály fia Bereck, János fia Bálint, Bábockai Lőrinc fia
László, Szentmártoni Lajos fia Jakab jelezték, hogy néhai Kővári Pál és név szerint
felsorolt Bőiek az őseiket Kenderesből egy nádori ítélettel kitúrták. Mivel a birtoklásuk
jogossága kapcsán okleveleik voltak, perújítást kértek. Az országbíró erre beidézte a fele-
ket bizonyítékaik bemutatására, mire 1433. március 22-én az alperes Bőiek felmutatták
Zsigmond király 1395., 1405. és 1408. évi okleveleit, és mert az alperesek nem jelentek
meg, feltehetően a birtokot is megkapták.18 A kunok azonban a döntésbe nem nyugodtak
bele. Feltehetően újabb érdemeik is voltak, mivel újra próbálkoztak.

A harmadik adat pár évvel későbbről, 1436. április 7-ről származik. Ebből kiderült, hogy
Zsigmond király március 15-én ismételten Kenderesi Berecknek, Kenderesi Bálintnak, va-
lamint Bábockai Lászlónak és Szentmártoni Jakabnak ajándékozta a Heves megyei Ken-
derest, noha abba előzőleg magukat az adományozástól számított egy év leforgása alatt be-
iktatni elfelejtették. Nem lehetetlen, hogy a nevezett kunok a királytól új adománylevelet
nyertek ez idő alatt, aki feltehetően egyáltalán nem is tudott az előző nyolc évtized peres-
kedéseiről. Amikor azonban a helyszíni beiktatásra került sor, hamarosan minden újra tisz-
tázódott. Az egri káptalan ugyanis ennek nyomán kénytelen volt jelezni, hogy az ikta-
tásnak Bői András és a budaszentlőrinci pálosok ellentmondtak, és ezért azokat állításaik
igazolására törvénybe idézte." A jelek szerint a döntés a Bőieknek és Kőváriaknak kedvezett,
amelyet a nádor november 18-án másolatban is kiadott.20 Ezzel több mint nyolcvan év után
a pereskedés valóban véget ért!

Felvetődik azonban a kérdés, hogy vajon mit bizonyít az 1430-as évek perlekedése
témánk szempontjából?

Elsőként is látható, hogy a pereskedést Scibes fiai közül Balázs és János utódai (azok
fiai és unokái) folytatták tovább, ami alighanem arra utal, hogy más felnőtt leszármazott

16 KO. II. 144-145.
17 Karácsonyi János Békés vármegyével kapcsolatos nagy munkájában ugyan leírta, hogy a Bábockaiak Scibes utódai voltak,

ám többet nem közölt, és így az utókor elsiklott eme fél mondata felett. Karácsonyi János, 1896. II. 19-21. p., III. 27. p.
18 Bártfai Szabó László, é.n. (Dl. 9110.); MKA. Dl. 25.818.
19 KO. II. 170-173.; Benedek Gyula. 2002. 27-28. p. (Dl. 99. 635.)
20 MKA. Dl. 25.818.; Benedek Gyula, 2002. 29-30. p. (Dl. 99. 635.)
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már nem igen volt. Feltűnő ugyanakkor, hogy amíg Balázs unokái ekkor már a Szent-
mártoni és a Bábockai neveket használták (amelyek nyilvánvalóan az általuk uralt bir-
tokokat, szállásokat jelölték), addig János leszármazottai Kenderesinek nevezték magukat,
elvesztett egykori birtokuk után. Ennek alapján - első pillanatra - magyar nemeseknek is
tekinthetnénk az utóbbiakat, amire a Kenderesi név lehetőséget is adna, ami Kenderes
későbbi története miatt is nagyon megtévesztő és félrevezető. A XV. század első felében a
kun és a magyar családnevek még nem szilárdultak meg teljesen, és a nemesek esetében
is gyakran változtak az adományozott birtok után. így aztán a két Kenderesit az előnevét
a Pest megyei Gyálról vevő, és pár évtized múlva Kenderes birtokába jutó, sőt azt tartósan
a kezében tartó gyáli Kenderesi család tagjai közé automatikusan besorolni semmiképpen
sem lehet.

Felmerül azonban, hogy mit bizonyít a Balázs fiák bírta másik két település neve?
Szentmárton és Bábocka említése egyértelműen a Nagykunság (Kolbázszék) egykori

Körösön túli részeire utal. Szentmárton nyilvánvalóan Kunszentmártonnal egyezik, míg
Bábocka egy attól keletre, Öcsöd határába a török kor végén beolvadt település volt. A
Szentmártoni és Bábockai nevek megjelenése Scibes fia Bálint leszármazottainál
bizonnyal a két ág elkülönülésére utal, ami a jelek szerint a XV. század első harmadában
következhetett be. Lajos fia Jakab és Lőrinc fia László láthatóan első fokú apai unoka-
testvérek voltak, és - birtokukról vagy szállásukról - mégis eltérő neveket kezdtek viselni.
Az elkülönülés azonban nyilvánvalóan már az apáik alatt elkezdődhetett, ami mögött eset-
leg egy birtokfelosztás, illetve annak következményei sejthetőek.

Az alábbiakban megkíséreljük a Scibestől származó XV-XVL századi kun szálláska-
pitányi családok történetének rövid összegzését, a megmaradt kisszámú adatok alapján.
Azonban előre kell bocsátanunk, hogy a Jánostól származó Kenderesiek leszármazása pil-
lanatnyilag kideríthetetlen. Ez azt is jelentheti, hogy az ág Kenderes elvesztése után gyor-
san jelentéktelenné vált, vagy pedig megújulva és megerősödve, más szállás után vett új
néven játszott szerepet az ekkoriban megszerveződő Kolbázszék történetében.

III. A szentmártonszállási Lajos (Layos) család

Az előzőekben láthattuk, hogy az 1430-as években már feltűnő Lajos fia Jakab már a
Szentmártoni előnevet, illetve nevet viselte. Ez a Jakab alig tíz év múlva újra feltűnt egy
hatalmaskodási perben, de immáron Szentmártonszállási néven.

1447. december 27-én Palóci László országbíró, Palóci Simon főlovászmester valamint
Palóci László előadták, hogy szeptember 29. után Szentmártonszállási Lajos Jakab embe-
reivel rátört a szomszédos, Békés megyei Fejéregyháza birtokhoz tartozó Körös menti
halászó helyükre. A támadók ezt teljesen kihalászták, 24 nagy hordó halat vittek el besóz-
va, amivel állítólag több mint 1000 (!) forint kárt okoztak a birtokosoknak. A kárösszeg
bizonnyal túlzott volt, mivel ebből akár több falu ára is kitelt volna, ám a váci káptalan
utólagos vizsgálata igazolta az alperes Lajos Jakab (azaz Scibes fia Bálint fia Lajos fia
Jakab) hatalmaskodását, akit aztán az országnagyok elé is idéztek.21

21 Benedek Gyula, 2002. 32-35. p. (Dl. 14.137.. 45.034.)
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Az ügy végkimeneteléről ugyan nincs adatunk, de a Lajos család a jelek szerint utóbb is
jelen volt a környező megyék életében, és talán országos nemességet is szerzett. Közvetve
erre utalhat Hunyadi Mátyás édesanyja, Szilágyi Erzsébet egy 1482. január 15-i rendelke-
zése, amiben több Tiszazugban birtokos külső-szolnoki (Szentlászlói Tamás, gyalui Vass
Antal) és Békés megyei nemessel együtt egy bizonyos Lajos Tamásnak is meghagyta, hogy
február 3-án Mágócson közvetítsenek egyességet donáttornyai Varjasy János és Derzsi Lő-
rinc gyulai várnagy népei között.- Mivel a gyulai uradalom ebben az időben már Corvin
János herceg, Szilágyi Erzsébet unokája birtoka volt, elképzelhető az is, hogy a Lajosok
ekkoriban a Hunyadiak familiárisai voltak.

A Lajosokat ezt követően csak 1523-ban említették, ám ekkor birtokaik kiterjedésére is
következtethetünk. Ez év december 5-én a csanádi káptalan előtt Porkoláb Márton és Lajos
Albert megegyeztek a Békés megyei Fábiánsebestyén és a Külső-Szolnok, és Csongrád
megyei Echech (Ecser) birtokok felől. Ezek Kunszentmártonnal délkeletről határos, kun
alapítású települések voltak, bár magyar jogúvá válásuk ekkorra már jelentősen előreha-
ladt. Talán nem tévedünk nagyon nagyot, ha a Szentmártonszállási Lajosok XV. századi
birtokaihoz Kunszentmárton mellett Fábiánsebestyént és Ecsert is hozzásoroljuk.:3

A Lajosok azonban ismeretlen okokból még 1526 előtt elvesztették Kunszentmártont,
melyet II. Lajos a török ellen kitűnt szerb vitézének, Radich Bosithnak adott. 0 magtalanul
halt el, és birtokait is mások kapták, ámde a Lajosok nem tűntek el teljesen. Amikor
ugyanis 1557. január 8-án Miksa magyar király - apja I. Ferdinánd által is megújított - ado-
mánylevelet állított ki Kunszentmártonra és vidékére, a családnak még élő tagjai voltak.
Az uralkodó ugyanis Peres Boldizsár Kunszentmárton egész faluját egy nemesi kúriával,
továbbá Kunszentmártoni Lajos Bálint, Gergely és Tamás Szolnok (Külső-Szolnok) megyei
Ecser és Istvánháza falvakbeli kúriáit, valamint nagyfalui Toldi Miklós egy Csanád várme-
gyei birtokrészét összesen 55 jobbággyal hűtlenség miatt Nagy Imrének, idősebb Pejkes
Péternek és tesvéreinek, Kis Balázsnak, Marjalaki Vitéz Barnabásnak valamint ifjabb Pejkes
Péternek adományozta.24 Az ekkor említett három Lajos rokonsági fokát nem tudjuk meg-
állapítani, bár alighanem közeli hozzátartozók (esetleg testvérek) lehettek.

Ezek a Lajosok már csak töredék birtokokkal rendelkeztek, ám ezekhez igencsak ra-
gaszkodtak. Az 1561-es Külső-Szolnok vármegyei összeírás a Lajosokat még régi javaik-
ban tüntette fel, bár ekkor már a család új tagjai jelentek meg. Kunszentmártonban Peres
Boldizsár 36 portája mellett Lajos Mihály 1-el szerepelt, ugyanakkor Ecser 12 portáján
Lajos Mihály Lajos Andrással egyenlően osztozott. Mellettük még Lajos Jakab szerepelt,
aki a tiszazugi Nagyréven több szegény jobbágy ura volt.:s 1567-ben a Kunszentmárton-
ban a török által összeírt Layos (Lagos?) András talán még a család leszármazottja, pon-
tosabban az 1561-ben említett személy lehetetP, de a tizenötéves háború (1591-1606)
idejére a család végleg eltűnt a vidékről. Vagy kihaltak, vagy elköltöztek.

22 MKA. Dl. 50. 377.
23 MKA. Dl. 107. 405.
24 Hild Viktor: Regesták. Adatgyűjtés. DMHA: 57-77. Illésy János gyűjtése.
25 Maksay Ferenc, 1990. I. 447-448., 450. p.
26 Kildy-Nagy Gyula. 1982. 251. p.
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A Lajosoknak mindazonáltal - véleményünk szerint legalábbis - egy sajátos török kori
helynévi emléke mégis maradt. A gyulai szandzsák 1567-es és 1579-es adóösszeírásai a
békési alkörzetben (nahijéban), Fábiánsebestyén falu tartozékai között említik Lajos pusz-
tát, ami manapság Lajosszállás néven az Orosházától nyugatra lévő Nagymágócs község-
hez tartozik. Véleményünk szerint ez a helynév nagy valószínűséggel Scibes unokájáról,
a szentmártonszállási Lajos családot alapító Bálint fia Lajosról kaphatta a nevét, illetve
utódaihoz kapcsolható. (Csak érdekességként említjük meg, hogy Fábiánsebestyén határá-
ban ekkor egy Jászegyháza pusztát is említettek.):7

Itt mondandónkat be is fejezhetnénk, ám mindenképp meg kell emlékeznünk még a XV.
század közepétől majd háromnegyed évszázadon keresztül Kunhegyes kapcsán említett
Lajosokról. A jelen pillanatban e két család nem kapcsolható össze, ám biztosat csak
további alapos kutatások után állíthatunk.

IV. A bábockai Lőrinci család történetéhez

A Lőrinciek kapcsán már jóval kevesebb adattal rendelkezünk, bár ezek egyike ugyan-
csak meglepő. Már a XVI. század végén, 1581. április 18-án Prágában I. Rudolf császár
megerősítette nemes Marjalaki Bertalant Kisújszállás, Kisturgonyszállás és Csorbaszállás
birtokok felében, mégpedig II. Ulászló, majd I. Ferdinánd királyok adományai után. Az
oklevélben szó esik arról, hogy ezeket a részeket még a mostani adományos meg nem neve-
zett ősapái a nemes kun Lőrinci Lászlótól pénzen vásárolták meg, akinek pedig Hunyadi
Mátyás király adományozta.28 Véleményünk szerint az itt említett Lőrinci László vagy
egyezett az 1430-as években szerepelt Lőrinc fia László kunnal, vagy annak közvetlen le-
származottja lehetett.

Ami viszont zavaró, az Hild Viktor megyei helytörténész regesztaanyagának egyik,
Illéssy János gyűjtéséből származó darabja, amely Pozsonyban, 1552. március 10-én kelet-
kezett. Ebben I. Ferdinánd király megerősítette a kun Lőrinci Lőrinc inscriptióját, amiben
1470. április 1-én az egri káptalan előtt egész Kisturgony falut, valamint Kisújszállás és csor-
baszállási birtokok részeit Kolbazszekben leányának Ágnesnek, ennek jegyese Marjalaki
Mártonnak, továbbá Marjalaki Benedeknek és fiainak (Demeternek és Jánosnak) írta át,
amit aztán utóbb II. Ulászló király is jóváhagyott.2'

Ha ekkor már Lőrinci Lőrinc volt az örökhagyó, akkor ő nyilvánvalóan Lőrinci László
leszármazottja (fia?) lehetett. Házasságkötésre alkalmas korban lévő lánya alapján ugyan-
akkor már középkorú személynek számíthatott.

Pillanatnyilag nem dönthető el, hogy az 1470-ben felsorolt szállások, illetve részbirto-
kok a Lőrinciek ősi, öröklött birtokaihoz tartoztak-e, ami talán még Scibesről szállt rá,
vagy pedig az ő, illetve közvetlen elődei szerzeményei voltak. Az azonban bizonyos, hogy
jelentős javaknak tekinthetők. A Lőriciek kapcsán is elképzelhetőnek tűnik, hogy talán
országos nemességet szereztek ekkorra, bár ez pillanatnyilag nem bizonyítható.

27 Káldy-Nagy Gyula, 1982. 174., 397. p.
28 Gyárfás István, III. 315. p., Benedek Gyula, 358-359. p. (OL. Királyi Könyvek. IV. köt.)
29 Hild Viktor, Regesták. 1552. március 10.
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A feltárt források alapján úgy tűnik, hogy a Lőrinciek férfiága viszonylag korán kihal-
hatott, mivel tudtunkkal a XVI. században már nem említik őket. Az azonban bizonyos és
adatolható, hogy a tiszazugi nemesi családokkal is házassági kapcsolatokat alakítottak ki.
így 1498-ban az egykor a Tiszazug északi felét uraló Jenői család férfiágával évtizedekig
pereskedő Kelecsényi Demeter özvegyéről, Jenői Margitról derül ki, hogy utóbb még két-
szer is férjhez ment. A harmadik férje pedig bábockai Lőrinci János volt, akitől két lánya
(Erzsébet és Ilona) született.30 Pillanatnyilag itt szakad meg a leszármazásuk fonala.

V. Összegzés helyett

A Scibes utódok története láthatóan messze nem lezárt, de az elmondottak számos új
feltételezésre is lehetőséget adnak. Bár a valószínűsíthető hat-nyolc nemzedék sorsa sem
rajzolható meg, komolyan felvetődik annak lehetősége, hogy Scibes nem egyszerű,
harcban kitűnt kun volt, hanem eleve egy előkelőbb személyről lehetett szó. Utódai közül
a Lajosok és a Lőrinciek sem tekinthetők jelentéktelen családnak, bizonnyal jelentős
szerepük volt Kolbázszék XV. századi életében. Valószínű, hogy birtokaiknak nem is az
egészét soroltuk itt fel, de az is kérdéses, hogy vajon mely szálláskapitányi családok
kapcsolhatók még János ágához.
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A Köröstől délre fekvő kun területek a Mohács előtti időszakban
(Blazovich László 1985.)
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