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The study of BALÁZS MAJOR en ti tied: Crusader Militaij 
Architecture in the 12th and 13th centmy Middle East is the result of 
several years of research, two of which was spent in the field. The 
study summarizes the different fortification types of the Crusaders, 
sketches the evolution of their military architecture, while dealing 
with the most determinlng social, geographícal, political and 
technological factors that were responsíble fór shaping this 
process. It alsó touches on somé points of the possible interaction 
between the different architectural traditíons of Byzantine, Muslim 
and Armenian castle builders, all neighbours of the newborne 
Frankish states. The study places a special emphasis on the 
fortífied structures defending the Crusader rural settlement, the 
remains of which in the southern littoral of Syria are the authors’ 
main field of research.

Die Studie von BALÁZS MAJOR Die Kriegsbanknnst dér 
Kreuzritter auf dem Naben Ősien in den 12. und 13. Jabrhunderten ist das 
Ergebnís von mehreren Forschungsjahren in Syrien. In diesem 
Aufsatz werden die Kategorlen dér Festungen dargestellt, díe 
Entwicklungsgeschichte dér Burgbaukunst dér Europáer des 
Heiligen Landes beschríeben, und dabei auch díe den Prozess am 
meisten beeinflussenden gesellschaftlíchen, geopolitischen und 
kriegstechnischen Faktorén, bzw. die Problematik dér 
Wechselwirkung dér muslimischen, byzantinischen und 
armenischen Kriegsbautraditionen und dér dér Kreuzritter 
skizziert. Dér Aufsatz behandelt besonders die Frage dér noch 
nicht untersuchten Festungen des Siedlungsnetzes auf den 
lándlichen Gebieten dér ehemaligen Staaten dér Kreuzritter, und 
gibt damit im Zusammenhang die neuesten Ergebnisse dér 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet dér Küstenregion des 
heutigen Syrien bekannt.

Boros Zoltán

Birtokigazgatás Magyarországon 
a 16. század elején

Bevezetés

Az alábbi sorokat egy a most készülő szakdolgozat előta
nulmányaként vetettem papírra. írásomban arra teszek kísérletet, 
hogy a szakirodalom és forrás feldolgozások alapján összegezzem 
mindazt, amit tudni lehet a magyarországi nagybirtokok igazgatásá
ról a XVI. század első felében. Hogyan alakultak Mohács után a 
birtokstruktúrák a fokozatosan három részre szakadó Magyar Ki
rályság területén? Miként irányította több vármegyére kiterjedő 
birtokát egy az ország politikai elitjébe tartozó főnemes, akinek hol 
Pozsonyban kellett több hetet az országgyűlésen töltenie, hol pedig 
személyesen is részt vett a török elleni hadműveletekben. Vagy ha 
ugyanez a személy, éppen Bécsben tartózkodott az udvarnál, eset
leg valamely magyar kormányszékben betöltött hivatalát látta el, 
hogyan gondoskodott birtokainak védelméről? Milyen eszközökkel 
biztosította a földbirtokos - aki akár maga az uralkodó is lehetett — 
hosszas vagy állandó távolléte idején a jövedelmek rendszeres be
szedését? Ezekre a kérdésekre próbálok meg válaszolni az most 
következő dolgozatban.
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Magyarország birtokstruktúrája a mohácsi csata után

A mohácsi csata nemcsak azért volt nagy hatással a magyar 
történelem alakulására, mert egy terjeszkedő nagyhatalom (jelen 
esetben az oszmán birodalom) offenzív katonai fellépésével meg
törte az egyik szomszédos állam, a nemrég még a térség egyik 
meghatározó középhatalmának számító Magyar Királyság nagyság
rendekkel kisebb védelmi erejét, hanem azért is, mert ebben az 
Ütközetben a magyar politikai elit java része elesett. így egy amúgy 
is rendkívül válságos időszakát élő ország komoly politikai gyakor
lattal rendelkező vezetők nélkül maradt. Mindezt csak tetézte az 
uralkodó halála, és feleségének, valamint udvarának hirtelenmene
külése Pozsonyba.

A mohácsi síkon elesettek között olyan nagy tekintélyű és 
vagyonú családok sarjai voltak, mint a Széchyek, Pálóczyak vagy a 
Paksyak, akik közül a főispáni kar több tagja is kikerült, de életét 
vesztette Batthyány János, Várday Imre vagy Forgách Ferenc is, 
akik szintén II. Lajos hatalmi elitjéhez tartoztak.* 1 Számunkra ez 
azért érdekes, mert az általunk vizsgált nagybirtokos nemességet 
olyan veszteség érte, amely az egyes családok fennmaradását ve
szélyeztette. Ez pedig a gyakorlatban azzal a járt, hogy a magvasza
kadt főúri klánok birtokai az uralkodóra szálltak. így történt 
Pálóczy Antal esetében is, kinek jószágain az uralkodói kegynek 
köszönhetően a Perényi és a Dobó családok osztoztak meg. A 
Batthyány család szerencsésebb volt, hiszen Batthyány Ferenc hor- 
vát bán nem volt ott Mohácsnál. Ók később Ujlaky Lőrinc birto
kait nyerték el. Zrínyi Miklós szintén ekkoriban alapozta meg csa
ládja vagyonát, melynek nem kis részét Ernuszt Gáspár - előbb a 
Keglevichekre szállt - birtokai tették ki.2

1 Magyarország története. 1526-1686, I. Föszerk.: Pach Zsigmond Pál. Bp., 1987. 150. p. (A 
továbbiakban: Pach, 1987.)
1 Magyarország birtokviszonyai a XVI. század közepén. I-II. Szerk.: Maksay Ferenc. Bp., 1990.
12. p. (A továbbiakban: Maksay, 1990.)

Mások családi kapcsolatok, leginkább házasság révén igye
keztek megszerezni a férfiágon kihalt famíliák javait. Ecsedi 
Báthori András Rozgonyi Katával kötött házassága révén tett szert 
jelentős vagyonra, de más családoknak is sikerült nőágra menteni 
javaikat. Ennek köszönheti felemelkedését Nádasdy Tamás, aki az 
öröklési jog tekintetében „fiúsított” Kanizsai Orsolya kezének el
nyerésével hatalmas vagyon tulajdonosa lett. A rokoni szálak ját
szottak szerepet az 1543-ban elhunyt Thurzó Elek örökségének 
szétosztásában is, így öccse, János, özvegye, Székely Magdolna, 
illetve két veje: ecsedi Báthori András (előbbi fia) és Julius Salm 
várai és portái gyarapodtak halálának köszönhetően?

Az uralkodók azonban ~ I. Ferdinánd és János király is — 
bizonyos földeket saját kezükben tartottak. A tulajdoni viszonyokat 
tekintve tehát különbséget kell tennünk az uralkodó kezelésében 
lévő vagy az általa zálogba adott földek és a földesurak saját birto
kai, valamint az egyházi tulajdonban lévő uradalmak között. (Ez 
utóbbiról alább még részletesen lesz szó.) Az első esetben szándé
kosan nem használtam az állami kifejezést, hiszen ebben a korszak
ban az uralkodó személyes vagyona és az állami tulajdon még nem 
különültek el élesen egymástól. Mindkettőt az ebben az időszakban 
kialakuló és a gyakorlatban az uralkodói akarat közvetítőjének te
kinthető úgynevezett kormányszékek igazgatták. Ilyen volt a kolle
giális testületként működő Magyar Királyi Kamara, mely elméleti
leg a Magyarország területén lévő kincstári vagyon kezelésével 
foglalkozott?

Bárkinek a tulajdonáról legyen is szó, egy közös vonása 
mindenképpen volt a birtokoknak. Nevezetesen: a földbirtokosok 
arra törekedtek, hogy a lehető legnagyobb jövedelem származzék 
jószágaikból. Ennek nélkülözhetetlen előfeltételét a jól felépített 
birtokigazgatási szervezet jelentette. Nem szabad elfeledkeznünk

3 Pach, 1987.16. p.
A korszak közigazgatási problémáiról részletesen ir: Ember Győző: Az újkori magyar közigaz

gatás története Mohácstól a török kiűzéséig, Bp., 1946. (A továbbiakban: Ember, 1946.) 
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arról, hogy az országban ebben az időszakban (különösen 1526 és 
1541 között) gyakorlatilag polgárháborús viszonyok uralkodtak, 
így nemcsak a jövedelmek beszedésére alkalmas, hatékonyan mű
ködő, jói szervezett (mondjuk így) apparátusról kellett gondoskod
ni, hanem legalább ilyen nagy szükség volt katonai erőre is. Csak ez 
által voltak képesek védelmet nyújtani a birtok népeinek, hogy azok 
nyugodt körülmények között tudjanak termelni, és legyen miből 
beszolgáltatni a terményeket vagy fizetni az adókat. A ilyen ideális 
körülmények persze csak a legritkább esetben valósultak meg.

Nem egy uradalom a terjeszkedő oszmán nagyhatalommal 
határos területen feküdt. Ezekben a vártartományokban sokkal 
inkább a katonai funkció dominált. Itt szinte létkérdés volt, hogy a 
várhoz rendelt jövedelmek pontosan befolyjanak, és azokból tar
talékokat képezzenek. Csak így lehetett felkészülni egy esetleges 
török ostromra. Ha a török előrenyomulás miatt nem történhetett 
meg az adók beszedése, akkor azt a vár katonáinak fegyverrel kel
lett megszerezniük, akár az oszmán hódoltság alatt élő területekről 
is. Az egyes végvárak nemcsak saját tartományuk portáinak földes
úri adóját hajtották be, hanem, amint Eger vagy Szigetvár esetében 
közismert, a hódoltságban felevő települések állami adóztatásában 
is részt vettek.5

6Pach, 1987. 150. p.
Például: 1528-ban Podmaniczky István nyítrai püspök.

s Hónian Bálint - Szekfü Gyula: Magyar Történet. III. Bp., 1943. 233-234. p. (A továbbiakban: 
Hóman-SzekfŰ, 1943.)

Sugár István. Az egri vár gazdálkodása a XVI, század végén. In: Magyarországi végvárak a 
XVI-XVII. században. Szerk.: Bodó Sándor - Szabó Jolán. Eger, 1983. /Studia Agriensia 3./ 
148. p. (A továbbiakban: Sugár, 1983.)
10 Hóman-Szekfu, 1943. 235. p.

Külön szólnunk kell még a nagy kiterjedésű egyházi birto
kokról. Ezek sorsát alapvetően két tényező befolyásolta. Az egyik a 
reformáció rohamos terjedése, ami nagyban elősegítette az egyházi 
birtokok szekularizációját, a másik - mint már korábban említettük 
- a mohácsi csata, ahol a főpapok nagy része bandériuma élén 
személyesen is részt vett. Ez a képzett társadalmi réteg is nagy 
veszteségeket szenvedett, hiszen a püspököknek közel fele ~ hét 
személy, köztük Szálkái László esztergomi érsek és főkancellár -

1 Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp., 1981. 59-138. p. A témáról 
bővebben ír: uő.: Magyar intézmények a török hódoltságban. Bp., 1997. /Társadalom és művelő
déstörténeti tanulmányok 21./ 

elesett a csatamezőn? Akik nem Mohács mezején haltak meg, azok 
közül is jó néhányan távoztak az élők sorából egy-két éven belül,6 7 * * 
és székük betöltésére mindkét megkoronázott uralkodó saját hívét 
nevezte ki. Amelyik félnek előbb sikerült elfoglaltatnia a főpapi 
székhelyet vagy rátenni kezét a püspökség falvainak akár csak egy 
kis részére is, az ebből származó jövedelem nagy részét kénytelen 
volt katonai célokra fordítani, hiszen biztos lehetett benne, a másik 
király jelöltje teljes erejével azon lesz, hogy megszerezze magának a 
saját pártfogója által neki rendelt adományt. Más egyházi birtoko
kat világi főurak foglaltak el, uralkodójuk vagy valamelyik kineve
zett püspök nevében, de az abból származó bevételeket természe
tesen a maguk és katonáik javára fordították?

Az uralkodók azonban szemet hunytak az ilyen akciók fe
lett, hiszen szükségük volt a fegyveres erőre, és így legalább nem az 
amúgy is folytonos hiánnyal küzdő kincstár terhére kellett katoná
kat fogadniuk. Sőt, ahogy Eger esete mutatja, maguk is arra töre
kedtek, hogy az egyházi birtokok bevételeit minél inkább a végvári 
rendszer fenntartására tudják fordítani. Perényi Péter - aki elfog
lalta az egri a püspökség javait - 1548-as halála után az új püspök, 
Oláh Miidós kénytelen volt oly módon megegyezni a királlyal, hogy 
a birtokaiból befolyó jövedelemnek csak harmadát kaphatja meg, 
míg a másik kétharmadát egyenlő részben keli a vár falainak meg
erősítésére, illetve a belé helyezett őrség zsoldjára fordítani? Ezt a 
szerződést 1563-ban Verancsics Antal úgy újította meg, hogy évi 
kegydíj fejében végleg lemondott az egyházmegyéből származó 
bevételekről.10 Később a tized is fokozatosan a kamarai haszon
vételek egyik nélkülözhetetlen elemévé vált. Gyakran nem is az 



60 61

uralkodó gondoskodik annak beszedéséről, hanem bérbe adja az 
adott terület földesurának, áld cserében azt várainak erősítésére 
vagy katonák fogadására fordítja, mint ahogy azt az egri esetben a 
király is tette. A kincstári kezelésben lévő végvárak szintén védelmi 
célokra szedik be a kamara által nekik rendelt tizedet.

A szerzetesrendek sorsa hasonlóképpen alakult. 
Szentmártonról (Pannonhalmáról) 1542-ben menekülnek el a szer
zetesek a török elől, de a harcok elükével már csak töredékük tér 
vissza a király által kinevezett kapitány kíséretében. Az egyházi élet 
aztán fokozatosan megszűnik, míg végül az utolsó apát 1566-ban 
600 forint bérösszegért végleg lemond Szentmártonról.11 De hivat
kozhatnánk ismét Eger esetére, ahová a vár és a kamara haszon
vételein kívül a bükzsérci karthauzi szerzetesek szőlőjéből szárma
zó pénz is befolyt.12 Ebben a korszakban szentgotthárdi cisztercita 
kolostor Serédy Gáspár királyi titkárnak a birtokában volt, míg a 
vránai perjelségnek előbb Török Bálint a kormányzó apátja, majd 
pedig 1535-től kiskorú fiát teszi meg a kolostor elöljárójának.13 *

!l Uo. 242. p.
12 Sugár, 1983.151. p.
13 Maksay, 1990. 14. p.
!4 Hóman-Szekfíi, 1943. 241. p.

Persze nem minden esetben volt szó erőszakos foglalások
ról, hiszen a zászlósurak más módon is rendelkezhettek egyházi 
birtokok felett. Nádasdy Tamás például a zalavári apátságot előbb 
kormányzó (commendator) apátként bírta még II. Lajos jóvoltából, és 
apjára bízta annak igazgatását. Az 1534-es házasságkötését követő
en az uralkodó átengedte neki a jogot az apát kinevezésére is. 
Ugyanakkor az esztergomi káptalan birtokát, Szenyért bérlőként 
vette kezébe, hiszen az stratégiai fekvése miatt nélkülözhetetlen 
volt saját birtokainak, különösen a Dunántúl déli végvidékének 
lassan egyik kulcsvárává előlépő kanizsai vartartomanynak a vé
delmében. Másrészt mint dunántúli főkapitánynak arra is figyelnie 
kellett, hogy ennek a kis erősségnek nélkülözhetetlen szerepe volt 

Szigetvár őrségének — a körülötte fokozatosan záródó török vár
gyűrű miatt egyre nehezedő - ellátásában és az utánpótlás biztosí
tásában, különösen a Kapós menti várak 1555-ös eleste után.15

A birtokigazgatás két típusa

Vegyük most sorra, hogy milyen források és feldolgozások 
állnak rendelkezésünkre ebből a korszakból a birtokigazgatás kér
déskörében. A szakirodalomból két fontos művet szeretnék ki
emelni. Az első Ember Győző korábban már említett munkája,16 a 
koraújkori magyar kormányzattörténet mai napig is legátfogóbb 
feldolgozása. A másik mű Komoróczy György tanulmánya,17 mely 
az előbbitől eltérően a földesúri magánbirtok igazgatását vizsgálja a 
különösen jó forrásadottságokkal rendelkező Nádasdy birtokok 
bemutatásán keresztül.

Nézzük először meg, hogyan működött a Magyar Királyi 
Kamara kezelésében lévő uradalmak kormányzása. Az egy 
birtokegyüttest alkotó falvak alapvetően egy-egy vár köré tömö
rültek. A várnak egyszerre volt védelmi és igazgatási funkciója. A 
vár élén a kapitány {capitaneus^ praefidu^ állt. A fő feladata a várnak 
és népeinek védelme, de ő egyben a közrend fenntartója is. Kine
vezéséről az uralkodó rendelkezik,18 beiktatását királyi biztos végzi, 
aki a hivatal átadásakor, illetve átvételekor egyaránt jelen van. 
Ilyenkor leltárt ^nventariuníj készítenek a várban található hadi-

15 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz. 1549-1562.1-II. 
Kiadja: Öze Sándor. Bp., 1996. 16. p. (A továbbiakban: Öze, 1996.)
16 Lásd a 4. jegyzetet.
tJ Komoróczy György: Nádasdy Tamás és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása. Bp., 
1932, (A továbbiakban: Komoróczy, 1932.)

Az Udvari Haditanács 1566-os megalakulása után már ennek hatáskörébe került a javaslattétel 
joga, és a kinevezések is rajtuk keresztül zajlottak. Bővebben 1.: Pálffy Géza: A török elleni 
védelmi rendszer szervezetének története a kezdetetektől a XVIII: század elejéig. In: Történelmi 
Szemle. 38. (1996.) 2-3. sz. 163-217. p.
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anyagokról, felszerelésekről, élelemről, stb.,!9 mivel ennek alapján 
készítenek majd számadást a tisztségből történő távozása után.20

Ember, 1946. 263-264. p.
Uo. 262. p.

25 Komoróczy, 1932. 39. p.

A kapitány az uralkodótól utasítást kap, amiben rögzítik a 
feladatait. Ebben állapítják meg, hogy mennyi fizetés jár neki 
pénzben vagy terményekben, és hogy ebből hány katonát kell fo
gadnia. A várőrség létszámát a király - később a Haditanács - hatá
rozza meg, ők a Kamarán keresztül kapják fizetésüket. A fizetést, 
melynek nagyságát szintén a király állapítja meg, fizetőmesterek 
útján juttatják el a katonákhoz, vagy a várbirtok jövedelmeinek 
terhére utalják ki az udvarbírón keresztül. A tisztek többnyire a 
kapitány familiárisai közül kerülnek ki, és ugyanő gondoskodik 
kémekről, hírszerzőkről is. Katonái felett elsőfokú bíróként ítél
kezhet. A vár építése, javítása, felszereléssel történő ellátása nem 
közvetlenül az ő feladata, hiszen erre külön építési, illetve 
hadszertárnoki hivatal alakult ki, de velük szorosan együtt kellett 
működnie, ha biztosítani akarta a vár védhetőségét.21

A várbirtok kezelése tehát nem tartozott a kapitány hatás
körébe. Ezt a feladatot az udvarbíró (provisoty látta el, aki magyar 
nevével ellentétben elsősorban gazdasági és pénzügyigazgatási 
funkcióval rendelkezett, amennyiben a királyi jövedelmek kezelője, 
vagyis kamarai tisztviselő volt. Tulajdonképpen ő volt az uralkodó 
földesúri tisztje. Szerződtetése erős magánjogi vonásokat mutat, 
vagyis még nem tekinthető hivatásos hivatalnoknak. Utasítását a 
Kamarától kapta, és számadásait is ide kellett elküldenie. Szemé
lyében nem volt alárendelve a kapitánynak. A begyűjtött élelem 
tároltásáról maga gondoskodott, és a kapitánynak is csak nyugta 
ellenében adhatta át a katonák élelmezéséhez szükséges készlete
ket. Beosztottjait22 ő is többnyire saját emberei közül fogadta fel,

Ilyen például: Kanizsa inventariuma 1566-ból. L.: V. Molnár László: Kanizsa vára. Bp., 1987. 
162-165. p. (A továbbiakban: V. Molnár, 1987.)
20 Ember, 1946. 261-262, p.
*Uo-
~ Ilyenek voltak például az aludvarbíró (vlceprovisor), a számtartó, a kulcsár (klavigíer), a sáfár 
(dispensator), majoros (yillícus), tizedszedő (decimator). 

ellátásukra külön fizetést kapott. Az általa kezelt javakért büntető
jogi és vagyoni felelősséggel tartozott. Nemcsak a földművelésre, a 
szőlőre, malmokra és halászó helyekre kellett gondot viselnie, de az 
egyéb bevételeket is ő kezelte. Ilyenek voltak a vámok, a révek, a 
tized jövedelmei, valamint esedegesen a harmincad is. A birtok 
népei felett szintén ő bíráskodott. Ezen felül feladata volt a királyi 
jövedelmek gyarapítása is; ha tudomást szerzett valamely család 
magszakadásáról, vagy bármely okból remény volt a korona javai
nak növelésére, akkor azt azonnal jelentenie kellett a Kamarának.23

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy a kamarai birtokok 
irányítását két egymás mellé rendelt személy intézte. Egyikük rend
fenntartó és katonai tevékenységet folytatott, míg a másik inkább 
gazdasági feladatokat látott el. Az effajta elméién elkülönítés ellené
re „igen gyakori volt, főleg a XVI. században, hogy a kapitány egy
ben a várbirtok gazdálkodását is irányította, az udvarbírói (provisor) 
hivatalt is magára vállalta”.24

Ez utóbbi megjegyzés akkor lesz különösen érdekes, ha 
megnézzük, hogyan nézett ki egy magánbirtok irányítása ugyaneb
ben a korszakban. Komoróczy György 1932-ben készített tanul
mánya az alábbiak szerint mutatta be Nádasdy Tamás birtokait 
irányító adminisztráció felépítését. A legmagasabb rangú tisztviselő 
a tiszttartó (praefectuí) volt, áld gazdasági és katonai feladatokat 
egyaránt ellátott. Egyszerre több vártartományt Is irányított, így 
csak a főbb várak élén állt ilyen rangú személy. Ugyanakkor min
den várban működött udvarbíró (proviso?), áld csak a hely gazdasági 
ügyekben volt illetékes. A vár védelméért a várnagy (castellanus^ 
porkolaty volt a felelős. Közveden utánuk következett a számtartó 
deák, aki elsősorban az udvarbíró munkáját segítette; az összeírá
sok általában az ő keze munkái.25 Itt is azt tapasztaljuk, mint a ki
rályi birtokok esetében; vagyis hogy beosztottjaikat maguk az ud
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varbírók választották többnyire saját vagy uruk szervi torai közül, és 
csak beszámoltak az adott személy félfogadásáról.26

Mindebből látható, hogy a két birtoktípus felépítése rend
kívül hasonló. A különbség mindössze annyi, hogy a kamarai ura
dalmak élén két majdnem egyenrangú személy állt, akiknek egymás 
közötti viszonyát rendeletileg is szabályozták. Hogy miként, arra 
majd a következő fejezetben részletesen kitérünk. „Majdnem 
egyenrangú” felekről beszélek, mivel a katonai erő felett rendelke
ző várkapitány mindig könnyebben tudta érvényesíteni akaratát a 
legfeljebb néhány lóra fizetést kapó udvarbíró felett, mintsem for
dítva. Ez aztán gyakran súrlódásokhoz vezetett.

A magánbirtok esetében a földesúr a prefektus közbeikta
tásával intézte ügyeit, aki aztán a parancsok kézhezvétele után ma
ga utasította az irányítása alatt álló várak udvarbíráit, várnagyait 
vagy a szervitorokat a birtokos rendelkezéseinek végrehajtására. A 
prefektusok egymással is szoros kapcsolatot tartottak fenn, ami 
nélkülözhetetlen volt a köztük lévő távolság miatt, hiszen néha 
több száz kilométerre fekvő birtokrészek hatékony együttműködé
sére volt szükség.

A kapitány és az udvarbíró viszonya

Először azt nézzük meg, hogy a kamarai birtokok esetében 
milyen viszonyban állt egymással a két legmagasabb rangú tisztvi
selő. Ehhez az általunk vizsgált korszakból, a Mohácsot követő 
közel öt évtizedből elsősorban udvarbírói utasítások kiadásai állnak 
rendelkezésünkre. Közülük a trencséni uradalomból származó 
forrásokat választottam, mivel belőlük többet is feldolgoztak. A 
terncséni várnak a helyzete azért is különös, mert az említett idő
szakban előbb magánkézben, majd kamarai kezelésben volt. Tör-

Uo. 36. 

rénetét és igazgatási struktúráját jó forrásadottságának köszönhető
en a közelmúltban két tanulmányban is bemutatták.27

Számunkra most elsősorban a kamarai igazgatás időszaka 
érdekes. Ebből a korszakból három utasítást (instnictio) illetve uta
sítás tervezetet ismerünk. Keletkezési évük 1549, 1555 és 1559. (Az 
1549-es utasítás előzményeként egy tervezet is fennmaradt.) Meg 
kell jegyeznem, hogy míg az első két esetben udvarbírói utasításról 
van szó, addig a harmadik, 1559-ben kelt instrukció — ami szintén 
csak egy fogalmazvány - az előző évek nagy várvizsgálatai után 
Proskovszky Jánosnak készült, aki egyszerre töltötte be a kapitányi 
és udvarbírói tisztséget. Itt utalnék vissza az előző fejezetben sze
replő Ember idézetre, miszerint a XVI. században gyakran előfor
dult, hogy a két tisztséget ugyanaz a személy látta el. Most először 
az első három udvarbírói utasítás alapján megvizsgáljuk, hogy mi
lyen feladatokat láttak el a provizorok. Ezek után az eredményeket 
összevetjük a Proskovszky-féle utasítással, így a kettő közti kü
lönbség segítségével következtethetünk a kapitány feladatkörére.28

Az udvarbírók hivataluk átvételekor kötelesek voltak 
összehívni a birtok falvainak bíráit, a városok polgárait, hogy be
mutassák megbízó levelüket. Ezek után összeírást (jnventarium, 
registrimb) készítettek az átvett készletekről, valamint felülvizsgálták 
az adók (census) nagyságát, a robot (Jabores) mennyiségét, az ajándé
kokat {munera)^ a vámok és révek bevételeit rögzítő számadást 
(registrum, ratio). Egy példányát a kamarához küldték be. Gondos
kodniuk kellett saját munkatársaik kinevezéséről, elsősorban 
aludvarbíróról, kulcsárról és sáfárról, valamint írnokról és szakács
ról is. Külön Őröket kellett alkalmazniuk az erdők és halászó helyek 
védelmére.29

, Kenyeres István: Egy nagybirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. In: Levéltári 
Közlemények, 68. (1997) 1-2. sz. 99-142. p. (A továbbiakban: Kenyeres, 1997/a.); A trencséni 
vár a XVI. században. In: Fons, 2, (1995) 1. sz. 5-57. p.
“ Az összeállítás forrása: Kenyeres, 1997/a. 111-113. p; 115-116 p; 118-120. p.

Ebben az esetben mezőőrökről és nem katonákról van szó.
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Bár mindhárom utasításban szerepel, hogy a provizor kí
mélje a jobbágyokat, ugyanakkor törekednie kellett a rajtuk behajt
ható jövedelmek gyarapítására. A majorságok felügyelete volt az 
egyik kiemelt feladat. Emellett a hivatal átvételekor készített tételes 
felsorolásban szerepelő haszonvételek behajtásáról is neki kellett 
gondoskodnia. így a föld és a szőlő művelésén kívül a sörfőzésre is 
ő viselt gondot. Utóbbi azért fontos, mert a várban állomásozó 
katonák fizetésük egy részét természetben kapták, a Trencsénben 
szolgáló német katonák pedig inkább sört, mint bort fogyasztottak. 
A begyűjtött javakról és a befolyt pénzről külön számadást vezetett 
az udvarbíró. A terményeket raktározta, vagy nyugta ellenében a 
várőrség élelmezésére átadta a kapitánynak. Érdekesség, hogy 
Ostorosith János udvarbírónak ~ aki 1549. május 8-án kapta végle
ges utasítását - a várfalon kívül egy külön házat kellett szereznie 
vagy építenie, hogy a városban, és ne a várban tárolja az uradalom 
készleteit. így próbálták elkerülni, hogy a várkapitány az őrség vagy 
saját maga részére lefoglalja a tartalékkészleteket.

A jövedelmeket gyarapította még a bírság összege is, hiszen 
az udvarbírák elsőfokú bíróságként működtek a birtok népei felett. 
A bírságokról külön számadást kellett vezetni, A tizedet (decbnd) 
bérelte a Kamara a főpapoktól, és maga gondoskodott annak be
szedéséről. Többnyire pénzben folyt be, mivel ebben a korszakban 
az volt az általános szokás, hogy a beszolgáltatás helyén azonnal 
értékesítik a begyűjtött terményeket, elsősorban a bort és a gabo
nát. Ez alól csak azok a várak képeztek kivételt, melyek közvetlenül 
a végvidéken feküdtek. Ilyen volt Temesvár, ahol az ilyen úton 
szerzett élelmet is raktározták, úgyhogy évente friss terményekre 
kellett lecserélni.30

31 Kenyeres 1997/b. 135. p; Ember, 1946. 264. p.
33 Kenyeres, 1997/a. 118-119. p.

Nem szabad elfeledkezni még két lényeges pontról, melyek 
nem a birtokkezelés módjáról, hanem egyéb állami feladat ellátásá
ról szólnak. Az imént már említett 1549-es Ostorosith-féle ideig-

30 Kenyeres István: A Temesvári udvarbíró utasítása (1552). In: Fons, 4. (1997) 2. sz. 137-138 p 
(A továbbiakban: Kcnyers, 1997/b.) 

lenes utasítás első pontjai közt szerepel, hogy hivatalba lépésekor 
hívja össze a szolgabírákat és gondoskodjon az állami adó 
(subsidiwn} beszedéséről. Ezt azért írják elő az Ostorosith udvarbí
rói instrukciójában, mivel ő egyben Trencsén megye főispánja is 
volt. A kettős tisztségviselés a kincstár szempontjából azért volt 
különösen előnyös, mert a két tisztség egy kézbe helyezése révén 
hatékonyabban tudott fellépni az adók behajtása ügyében. A másik 
ilyen jellegű tevékenység a külkereskedelmi vámhivatalok, a har
mincadok felügyeletének ellátása. Az ehhez hasonló megbízatást 
Trencsénen kívül a tokaji és a temesvári uradalmak tisztjeinek fela
data között is szerepel.31

Végezetül az utasítás szól a fizetés nagyságáról is, ami egy
részt magának az udvarbírónak, másrészt a szolgáinak, esetleg lo
vasainak a járandóságát is tartalmazza. Ezzel gyakorlatilag áttekin
tettük, hogy melyek is voltak egy udvarbíró feladatai.

Most lássuk, hogy milyen pontok szerepelnek a Miksa ne
vében kiállított utasítástervezetben, mely valószínűleg Proskovszky 
számára készült.32 33 A kinevezendő személy prefektusként kapja a 
várat és jövedelmeit, a majorságokat, a malmokat, a sör és a bor
kimérés jogát. Külön is szerepel, hogy az első kettőről valamint az 
állatokról registrumot kell vezetnie. Ehhez járul még a csejtei és az 
újhelyi tízed beszedése. Gondoskodik a készletek raktározásáról, 
valamint annak évenkénti frissítéséről is. Ismét szerepel a jobbágy
sággal való kíméletes bánásmód, valamint a nemesek és a polgárok 
kiváltságainak tiszteletben tartása. Élelmezési feladatainak ellátására 
kulcsárt, szakácsot, péket kell tartania, az épületeknek is ő viseli 
gondját, ezért egy ácsot és asztalost is fogad. Az erdő és a halászó 
helyek őrzése továbbra is hangsúlyozottan szerepel a pontok kö
zött. Ezek eddig megfelelnek korábban az udvarbírói utasításban is 
szereplő tételeknek.
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A Proskovszky-Aj'z'/'/^/zű azonban katonai kérdésekről ' 
rendelkezik Eszerint a vár jövedelmének terhére 40 fős őrsé. 

eU tartani Okét két alvárnagy alá osztják be, az egyik az alsóvár' 
bán a másik a felsovárban teljesítse szolgálatot. Mindnyájukat fii 
kell esketni a királyi biztos előtt. Ágyukra, puskákra és egyéb 
vetekre különleges figyelmet kell fordítani, kezelésükre egy ám 
mester {bombardarius} alkalmazását írják elő. A vár épületeinek kk 
bantartasa szintén Proskovszky feladata.

Az utóbbi pontok mutatják, hogy a prefektus tisztsége eb
szerre jelent igazgatási és katonai funkciót. Ebben az időszakban 
mint~ azt már említettük Trencsén kamarai birtok, vagyis bár az 
e ozo fejezetben Ember és Komoróc^ nyomán felállított kettős igaz
gatási séma a valóságban jellemzőnek tekinthető, nem mindig ic 
lentkezik elcsen elkülönült formában. Ahogy Ember is írta - L 
entebb mar idéztem - ebben a korszakban a kamarai birtokokon 

is előfordult, hogy ugyanaz a személy töltötte be a várkapitányi és 
az udvarbiroi posztot. íme egy konkrét példa ennek alátámasztásá-

Egy földesúri nagybirtok: a Nádasdy domínium

Mielőtt megvizsgálnánk, miben különbözött a földesúri 
nagybirtok igazgatósa az előbb vázolt képtől, vessünk egy pillantást 
az egyik legjelentősebb XVI. századi birtokegyüttesnek, Nádasdy 
1 amas domíniumának kialakulására.

A Nadasdyak egy Vas vármegyei középnemes család le- 
szarmazottaxkent a XV. század végéig nem rendelkeztek jelentős 
vagyonnal. A csalad tagjai legfeljebb vármegyei tisztségeket visel
tek, esetleg valamelyik környékbeli nagybirtokos famíliájához csat
lakoztak, vagy mint Nadasdy I. Ferenc, az uralkodó seregében tel-

” Az alacsonyabb létszám oka. hofiy Trencsén jövel a török határ mögött feküdt. 

■ .-'rcttek katonai szolgálatot.34 Felemelkedésük Nádasdy Tamás

34 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VIII. Pest, 1861. 
14-22. p. (A továbbiakban: Nagy, 1861.)
35 Életéről részletesen ír: Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. 
Buda, 1843; Nádasdy Tamás (1498-1562) emlékezete. Szerk.: Söptei István. Sárvár, 1998; 
Bessenyei József: Nádasdy Tamás a politikus és államférfi. In.: Nádasdy Tamás (1498-1562). 
Tudományos emlékülés: Sárvár, 1998. szeptember 10-11. Sárvár, 1999. 9-28. p.
36 Nógrády Árpád: Taxa-extraordinaria? Széljegyzetek Kanizsai László kapuvári-sárvári szám
adáskönyvének margójára. In: In memóriám Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor Emlékére. 
Pécs, 1986. 130. p. (A továbbiakban: Nógrády, 1986.)
37 V. Molnár, 1987. 28. p.
38 Maksay, 1990.

> -éhez kapcsolódik, aki már a mohácsi csata előtt különböző 
tisztségeket töltött be, melyek révén jó kapcsolatokat tudott 

építeni az udvari körökkel. 1526 után pártváltásai révén mindkét 
líirálv táborában megfordult, és így befolyásos pártfogókra sikerült 

rt’ tennie. Az igazi kiugrást számára mégis a Kanizsai Orsolyával 
15VI-ben kötött házasság jelentette.35 így nemcsak a hatalmas Ka
nizsai-örökség került birtokába, de sikerült visszakapnia az I. Fer- 
dinánd által korábban elkobzott javait is. Igaz ugyan, hogy Kanizsai 
I -íszlónak 1520-ban egyéb kisebb részjószágokat nem számítva 
kilenc vára (Csókakő, Egervár, Kanizsa, Kapu, Léka, Sárvár, 
Scniptc, Sztenicsnyak, Velike) volt,36 37 melyek közül Nádasdynak 
nem sikerült mindet megkapnia, de új szerzeménye így is hét vár
ból és várkastélyból, tíz mezővárosból és közel százötven faluból 
állt.” A több megyényi földvagyon lehetővé tette Nádasdynak, 
bog}’ anyagilag is a magyar főnemesség élmezőnyébe kerüljön. 
Portái elsősorban a királyi Magyarország nyugati peremvidékén 
koncentrálódtak. A Kanizsaiak ősi központja, Kanizsa vára és vá
rosa a török előretörés miatt a végvidékre került, így a család új 
székhelye a Nádasdyak nemzetségi birtokaihoz közelebb eső és 
jóval biztonságosabb Sárvár lett.

Maksay Ferenc főként az 1549. évi dica jegyzékek alapján ké
szített összeállítása38 szerint Nádasdy Tamás országbíró birtokai - 
Horvátországot és Erdélyt nem számítva — ebben az időben 881
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portára rúgtak. Ebből Sopron megyében harmincnégy településen 
feküdt 411 porta, tehát az összes állománynak több mint a fele 
Hozzá szorosan kapcsolódott negyvennyolc vasi településen 230 és 
fél porta, negyvenegy zalai helységben 217 porta, valamint tizenegy 
somogyi faluban 22 és fél porta. Az adatokban nem szerepelnek 
azok a birtokok, melyekről összeírás a nevezett forrás csoportban 
nem maradt fenn. Ezek közé tartoznak olyan jelentős mezőváros
ok, mint a zalai Kanizsa, valamint a Vas megyei Léka, Sárvár és 
Csepreg.

A birtoktest részei közt nemcsak a Kanizsai Örökség tele
pülései szerepelnek, hanem egy korábbi fejezetben már említett 
egyházi birtokok is, mint például a zalavári apátság és Szenyér vára 
is. Mogyorókerék és Vörösvár 1545-47 közt átmenetileg volt a 
család birtokában. 1553-ban Mérey Mihály királyi helytartó halála 
után annak zalai birtokait, Bér uradalmát tizenhárom helységgel 
együtt szintén Nádasdynak adja az uralkodó. Ezen kívül megemlí
tendő még két, a legszűkebb értelemben vett Magyarországon kívül 
eső birtoktest. Az egyik az erdélyi Fogaras - amit Nádasdy Tamás a 
grófi címében is használt - 1530-ban János király adományából 
érült a tulajdonába, és ezt 1541-ben Ferdinándtól új adomány 

formájában szintén megkapja. A másik a Kulpa völgyében fekvő 
Stenicsnyak, mely történetének feldolgozása további kutatásokat 
igenyel.

A prefektus

A fent számba vett birtokok — Fogarast nem számítva — 
gyakorlatilag a Dunántúl északi részétől, a Rábaköztől egészen a 
l/orvátországi Kulpa folyóig húzódtak, nem alkottak összefüggő 
egységet, de jól elkülöníthető részekre bomlottak. Ezek az egysé
gek több vár tartományból álltak, melyek közül egyben, a fő várban 
székelt az a tiszttartó, aki a keze alá rendelt várak várnagyainak és 
udvarbíráinak elöljárója Is volt. A prefektus működésének külön
böző területeit jól le tudjuk írni, ha kezünkbe veszünk két magyar 
nvclven íródott, Szamota István által a Magyar Történelmi Tár 
hasábjain publikált43 utasítást (Mstwtid), melyek a Nádasdy család 
levéltárából származnak.

43 Szamota István: Kanizsai Orsolya, Nádasdy Tamás nejének gazdasági utasításai. In.: Magyar 
Történelmi Tár. 1894. 65-77. p.
44 Magyar történeti szöveggyűjtemény. 1526-1790. Szerk.: Sinkovics István. Bp., 1968. 130-133. 
P-

A két Írat keletkezési dátuma 1564. Készíttetője Kanizsai 
Orsolya, az ekkor már két éve halott Nádasdy Tamás özvegye. 
Keletkezési körülményeit jól megvilágítja az a levél, melyet a kani
zsai tartomány jobbágyai írtak úrnőjükhöz. Ebben elpanaszolják, 
hogy túl sok terhet kell viselniük, a tiszttartó embertelenül bánik 
velük, és az állandó robotot sem bírják. Ráadásul Újudvar település 
határából 70 holdat foglalt el.44 Valószínűsíthető, hogy ennek hatá
sára keletkezett a mostani vizsgálat tárgyát képező instrukció, me
lyek részletekbe menően rögzítik a prefektus jogkörét, és a jobbá
gyok kötelezettségeit egyaránt.

Egy ilyen birtokkomplexumnak az irányítása jól szervezett 
adminisztrációt igényelt. Komoróczy szerint a XV. században 
használt birtokigazgatási egység az officíolatus volt, amit a századfor
duló után előbb judicatiisnak^ majd praefecturanak vagy provisoriatusnak 
neveztek. Ezek közül egy, rendszerint a főúrnak és családjának

39 Uo. 1081. p.
* Uo. 661-679. p„ 857-927. p., 929-989. p. 
‘Öze, 1996.1. 18-19. p.

42 Komoróczy, 1932. 19-20. p.i
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lakhelye központi szerepet töltött be. Ezt neveznek el később, a 
XVII-XVIII. században caput bonorumsx^J3

4S Komoróczy, 1932. 30. p.
Z Lásd Nagy Antal udvarbíró levelének címzését: „Egregio domine Francisco Sennyei preficia 

dOmin° et amÍC° honoran*>" Négyszáz magyar levél a
4^Özef996bIÓ Í9KpZ K Ág0S'011' Fest’ 186L 60'62' P-(A továbbiakban: Szalay, 1861)

48 öze’1996. lí. 451. p.

A két utasítás pontjai néhol szó szerint megegyeznek, ezért felváltva idézek belőlük külön 
figyelve az estleges különbségekre.
50 Szamod, 1894. 65. p.

A Nádasdy birtokok esetében ezt a funkciót Sárvár töltötte 
be, melyet Sennyey Ferenc a vár prefektusának levelezésében min
dig együtt említenek Kapuval, és Lékával.40 Ó az, aki leveleinek 
tanúsága szerint, felügyelte mindhárom várbirtokot, kezelte annak 
jövedelmeit, és irányította a különbféle munkákat. Csányi Ákos'a 
Kanizsa köré csoportosuló zalai, és a somogyi birtokok élén állt 
Ehhez a birtoktesthez tartozott a mar többször emlegetett Szenvér 
és Zalavár is. Utóbbi vár élén olyan - még a kisebb papi rendekkel 
is csak ritkán rendelkező - kormányzó apátok álltak, akik egyben 
Nádasdy Tamás szervitorai is voltak.4 * 47 E két nagy vártartománv 
közé ékelődött Egervár, ami a nádor öccsének Nádasy Kristófnak 
a felügyelete alatt állt.48 Végül pedig ott volt horvátországi 
Stenicsnyak vára, mely már a nagy távolság miatt is jelentős hata
lommal felruházott tisztségviselőt igényelt.

Most azt nézzük meg a két említett utasítás segítségével, 
hogy tulajdonképpen miben is állt az egyes prfektusok hatalma, 
milyen jogosítványaik és kötelezettségeik voltak.49 A Kanizsa várá
ba rendelt Szele Jakab utasításának címzése a következő: „Instructio 
va^ Tanulság Kanizsai várba Zele Jakap uramnak ott való praefectusnak 
1564 estendőbenl™ A bevezető bekezdést inkább a másikból érde
mes szó szerint idézni: „Elessen Asszonyom Ő nagysága Stenicsnyak 
varát mint tartományával ebeimbe tellyes hatalommal atta Giczy. Farkas 
uramnak tisztül, úgy hogy mind belső gondviselésének, mind kévül való 

jüvedelme beszolgáltatásának hiv és szorgalmatos gongyát visellye és mindenről 

47 Öze, 1996.1. 19. p.

yFunot tarcsonT5í Ezek alapján arra következtetethetünk, hogy a 
prefektusok az egyes vártartományok tejhatalmú irányítói voltak. 
Szele Jakabnak négy fő dolgot kell szem előtt tartania - ami egyéb
ként Giczinél is hasonlóan szerepel: egyrészt a magát a várat fel
nevelte, másrészt annak minden jövedelmét. A harmadik pont sze
rint a nép feletti törvénykezésben is ő jár el, végül „bizonyos s^ertar- 

is, ami jobbágyság kötelezettségeinek pontos rögzítését 
jelentette.52 Ez utóbbi rendkívül részletesen ki van fejtve, ami való
színűleg a fent említett panaszos levél következménye.

A várban a prefektus a legfőbb katonai parancsnok, akinek 
engedelmességgel tartoznak a fő-, és viceporkolábok, az éves szol
gálatra szerződött jargalók, a lovas és kapunálló katonák és minden 
egyéb várbéli szolgák is. Szele Jakab esetében a parancsnoksága alá 
rendelt katonák létszámát is ismerjük. A prefektus nyolc lóval szol
gált, a két porkoláb fejenként hattal, az udvarbíró néggyel, valamint 
beírták a katonák listájára Máté deákot, a számtartót is. A két vice
por kolábon kívül 22 kapunálló, és tíz hópénzes drabant képezte a 
várőrség magját, ahol ebben az évben még Pállfy Ambrus szolgált 
hat lóval, Bogdán néggyel, Erdélyi Tamás kettővel. Ekkora erővel 
kellett védeni a rájuk bízott erősséget az ellenségtől épp úgy, mint a 
t Tíztől; de a rabokért is ők feleltek. Ennek következtében a prefek
tus oknak az utasítás szerint lehetőleg mindig a várban kell tartóz
kodniuk, csak rendkívüli esetben távozhattak el hosszabb időre.53

A feladatok második csoportját a jövedelmek beszedése 
képezte. Ez úgy nézett ki, hogy az úrnő kezéből vett lajstrom alap
ján kellett behajtania a jobbágyok törvényes juttatásit. Külön 
összeírást készítettek a hegyvám nagyságáról, amihez stenicsnyáki 
uradalom esetében még az ottani a mezőváros 400, valamint 
Kosztanyak 100 köböl borát, mint szabott jövedelmet is hozzá 
számították. Ezen kívül fontos tételt képeztek a major sági földek-

'I Uo. 72. P.
" Uo. 66. p.

,J Uo.67.p. 
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bői származó bevételek, köztük a várbirtokhoz tartozó szőlők 
valamint a malmokból, vámokból, révekről, és a dézsma (bor, bú
za, zab, köles, répa) kiárulásából származó összegek - utóbbiról 
külön számadást kellett készíteni. Egyébként pedig az aratás után 
minden begyűjtött termény mennyiségről jelentést kellett küldenie 
az úrnőnek.

Újdonságnak számít, hogy a prefektus gondoskodik a méz, 
az olaj, a viasz, a só, és állatkereskedelemről is, valamint a Horvá
tországban szokásos nyest, róka, farkas, es egyéb bőrök begyűjtésé
ről. Mivel a len is jól terem a környéken ezért Kanizsai Orsolya 
innen várja az udvara számára szükséges mennyiséget. Szele Jakab
nak azt is meghagyják, hogy mely majorsági földeket műveltesse 
robottal, melyet pénzes munkás okkal, és azok mennyi élelmet, vagy 
mekkora bért kapjanak. Külön hangsúlyozza az instrukció, hogy 
várépítésre mindenki befogható: a és szabadosok egya
ránt, de még a plébános jobbágyai is, akik egyébként menetesek a 
földesúri robottól. A városban házzal rendelkező futott nemesek 
szintén kötelesek részt venni az ilyen jellegű munkálatokban.

A Stenicsnyak területén lévő puszta telkek benépesítése 
céljából felhatalmazást kap a prefektus, hogy három év adómentes
séget adjon az oda települőknek, de ha valami épület van még rajta, 
akkor ez a kedvezmény csak két esztendőre jár. Giczi Farkas saját 
belátása szerint dönthet a mentesség kérdésében a föld minőségé
nek függvényében. Kanizsán négy év szabadságot kapnak, akik 
„mezőbe szállnak”, kettőt, akik puszta telekre. A telkeket viszont 
csak úgy adhatják el a jobbágyok, hogy a tiszttartók előbb ezt en
gedélyezik, és lajstromba veszik.

A harmadik feladatcsoport a törvenykezes kérdéskörét öleli 
fel. A kisebb ügyekben a helyi bírók járnak el, száz krajcárig az 
ispánok előtt intézik az ügyeket, csak azután járulnak a prefektus 
elé, aki négy forintig bírságolhat. Súlyosabb esetben, az úrnő elé 51 

51 Jobbágyok.

kell terjeszteni az ügyet, áld majd döntést hoz benne. A sok pa
naszra való tekintettel Nádasdyné külön felhívja Giczi Farkasnak a 
figyelmét, hogy ne tömlöcöztessen minden kisebb vétség, vagy 
kihágás miatt. Végül rögzítik a fizetés nagyságát. Ez nem feltétlen 
pénzösszeg, hiszen elsősorban terménybeli juttatásokat, illetve föl
adományt kapnak. Giczi például a velemericsi bíróság55 területén 
ekkor már rendelkezett 16 jobbágyportával, ám a frissen kelt uta
sítás szerint a többinek a szolgáltatásait is megkapja.

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy hasonló fela
datokat láttak el a magánbirtokok prefektusai, mint a kamarai bir
tokon lévő kapitányok, és udvarbírók. Talán hatékonyabban is 
működtek, és ezért fordult elő, hogy a század vége felé a kamara is 
élt a két vezető tisztség összevonásával. Ami különbség felfedez
hető, hogy a vizsgált esetekben nincs annak nyoma, hogy állami 
feladatokat is elláttak volna a földesúri szervitorok. Foglalkoztak 
viszont kereskedelemmel. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az 
utasítás, mint forrástípus, nem pontosan rajzol meg egy valós álla
potot, hanem a törvényekhez hasonlóan csak egy ideális állapotra 
való törekvést fejez ki. Az instrukció készítőjének szándékát tükrö
zi, és korántsem biztos, hogy az maradéktalanul meg is valósul.

Ezért érdemes más forrásokat is felhasználni, hogy árnyal
tabb képet kapjunk a vizsgált tisztségviselőkről. Ilyen források le
hetnek az Összeírások, számadások, illetve a levelezések. Az első 
kettő objektív adatokat közöl az uradalmakban zajló tényleges 
munkáról, míg a harmadik személyes hangvétele miatt más jellegű 
tényezők megragadására alkalmas. Ez utóbbit magam is felhaszná
lásával, mikor megpróbálom bemutatni azt a viszonyt, ami a föl
desúri tisztségviselők és uraik között fenn állt.

Itt közigazgatási egységet jelent.
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Familiárisok és szervitorok56

’6 Az alábbi fejezet vázát egy nyomtatásban meg nem jelent munka kinézi- Ki«

a ,,5■,7• s“- b'k K
51 Kiss, 1964. 7-9.p.

Váz,a a középkon &

Varga J. János: A famiiiárisi-szervitori intézmény átalakulás q yv yvt .
memóriám Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Pécs, 1996.177-182?p. " ‘■'Uo. 179-181. p. 

f;l Kiss, 1964.12-19. p.

, . . A magyar nemesi társadalomban tapasztalható alárendelt- 
segt viszonyok alapvetően két dologban térnek el a nyugat-európai 
hűbériségtől. Az egyik, hogy a familiárisi viszony nem feltétlen 
birtokadományhoz kötött, hanem személyes jellegű kapcsolat eb 
bői következően nem szükségszerűen örökletes. A mS peí 

az, hogy nem minden estben adományoz a hűbérúr (dombiul földet 
a hűbéreseinek, hanem gyakran csak a szervitorok eltartásáról gon- 
oskodik. Szekfu szerint Magyarországon a klasszikus hűbéri 
orma csak az egyházi birtokokon alakult ki, ahol az úgynevezett 

predialisták a katonai szolgálatot vállaló nemesek, akik ennek fejé
ben kapott birtokaikat családjukon belül örökletessé teszik.58

Varga J. János59 határozott különbséget tesz a középkori és 
°^,kor\szohas2náiat kÖ2Ött- Véleménye szerint Magyarországon 

a XV. szazadig elsősorban a familiáris kifejezést használták ami 
alatt azokat a többnyire nemes személyeket érti, akik maguknál 
hatalmasabb ur szolgálatába állnak, hogy udvari, birtokigazgatási 
vagy katonai szolgálatot lássanak el. Ezért pénzbeli, vagy termé
szetbeli juttatásban részesülnek. Viszonyuk a kölcsönös hűségen 
alapul, es meghatározatlan ideig szól. Ebből alakult ki a XVI szá
zadra a szervitor fogalma. Lényeges különbség, hogy a felek mag
határozott időre szerződnek, és többnyire készpénz formájában 
. aPíak meS Jara^ekukat, amihez tisztséghez kötött adománybirtok 
isjarulhat. A megegyezés írásos szerződésen alapul, aminek aláírá
sával elismeri, hogy az úriszék ítélkezik felette. A dominusz hatal
ma tehat rendkívül jelentős volt, aminek alapját nem csak a több 

megyére kiterjedő földbirtok és a hasonlóan szerteágazó rokonság 
adta, hanem az úriszéki es a katonai bíráskodás egy kézbentartása 
valamint az általa kiosztott kisebb birtokok csábító ereje is.60

A szolgálati viszonyban lévő nemesek a XVI. század óta 
nem fizettek adót, ha uruk földjén telepedtek le. Ennek azonban 
nem törvényi alapja volt, hanem az esetről esetre kért és adomá
nyozott felmentés (exemptioj. Csak azok voltak adómentesek, akiket 
uruk tartott el, es nem műveltek sajat földjüket. A familiáris az 
igazságszolgáltatás tekintetben ura joghatósága alatt állt, de az úr 
büntetőjogi felelősséggel tartozott a szervitoraiért, ha annak tudtá
val követek el például hatalmaskodást, vagy egyéb bűncselekmé
nyeket. Ha azonban tudtán kívül történt a törvényszegés, akkor 
joga volt elégtételt venni emberén, akit akár fogságba is vethetett. 
A familiárisok alapvető feladata a katonai szolgalat, vagy birtok
igazgatásban való részvétel volt. Mint katonák ellátást, zsoldot 
kaptak, és a főúri bandériumok kötelékében vettek részt a harcok
ban. A birtokigazgatásban, mint a jövedelmek kezelői vettek részt, 
és az úriszéken maguk is bíróként, vagy bíró társ ként léphettek fel. 
A XV. században még gyakran találkozunk a jobbágy származású, 
de iparűző familiárisokkal. Fizetésüket többnyire természetben 
kapták, de ez általában kiegészült pénzbeli juttatás sokkal is.6 3

A XVI-XVII. századra némileg módosult a fenti kép. Az 
önálló magyar állam három részre szakadása az ország legnagyobb 
í észét harcszíntérré tette. A zavaros politikai viszonyokat birtokaik 
gyarapítására kihasználni igyekvő főurak hatalmaskodásai elől vé
delmet kereső, vagy a török hódítás útjából menekülő nemesek 
rendre valamelyik szomszédos nagybirtokos famíliájában kerestek 
maguknak menedéket. így tesz például az Egerváron szolgáló Péter 
deák, aki 1549-ben írt levelében azt írja a Nádasdy Tamás egyik 
befolyásos emberének Zichy Istvánnak, hogy járjon közbe uránál 
az ő érdekében, mivel Pető Ferenc hatalmaskodásától nem tudja 
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megvédeni magát. Ezt írja: „...sehol senfey Rámolom njnc^en...i\ így 
kézséggel elszegődne Nádasdy Tamáshoz, akinél azt szeretné elér- 
rá, hogy „...fizetnének valami keveset, ha nem sokat is, de főképpen az 
oltalmat kívánnám... ”62

*' Magyar Országos Levéltár. Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Archívuma. E 185
Archívum familiae Nádasdi. Missiles. Sennyei Ferenc levele Nádasdy Tamásnak. Sárvár, 1560.
június 24.
“ Nőgrády, 1986. 128. p.
66 Kosutány Ignác: A kámyaföldi kerecsényiek a XVI. században. In: Századok. 16. (1882.) 465- 
■166, p.
"Kiss, 1964. 95. p.

Hogyan kerülhettek a szervitorok a földesúr szolgálatába? 
Egyrészt ajánlás révén, melyet akár egy másik tekintélyes földesúr 
akár egy korábban szolgálatba állt szervitor megtehetett. Gyakran a 
dominusszal szolgálati viszonyban lévő szülő, testvér, vagy egyéb 
családtag a protezsálja a jelentkezőt. A második csoportba azok 
tartoznak, akik maguk kérik, hogy szolgálatba állhassanak, a har
madig pedig, akiket a földesúr és emberei igyekeztek megnyerni 
maguknak. Ide sorolhatóak azon személyek esetei, akiket idejük 
kiteltével, jól végzett munkájuk miatt igyekeznek marasztalni.

Ha sikerült megegyezni a jelölttel a szolgálat elvállalásáról, 
akkor következett az eskü letétele, mely egyben a két fél közötti 
szerződés (convencty elkészítésével járt. Ebben tételesen rögzítették, 
hogy milyen fizetés fejében állt be az illető a famíliába. Hogyha 
nem csak egyszerű jargalásról, vagyis egész évre szóló, többnyire 
fegyveres szolgálatról volt szó, hanem az illető valamilyen egyéb 
tisztséget is betöltött az uradalom irányításában, akkor azonnal 
megkapta az ehhez járó utasítást is. Ekkor nem csak őt esketik fel, 
hanem a beiktatás kertében a birtok alacsonyabb tisztségviselői, 
szervitorai is felesküsznek az ő hűséges szolgálatára. Ugyancsak 
eskütételre került sor, ha a vártartomany tulajdonosa megválto
zott.63

A fizetés többnyire pénzben, vagy természetben, esetleg 
valamilyen jövedelem átruházásával történt, de egyik fajtája lehetett 
a birtokadományozás is. Ez utóbbit elsősorban azoknak a 
szervitoroknak a kiváltsága volt, akik nem határozatlan időre, ha
nem egesz életükre szolgálatban állták. Sennyey Ferenc például két 
adományt is kapott. Az ő egyik leveléből tudjuk azt is, hogy Nagy

6:Szalay, 1861.60-62. p.
63 Kiss. 1964. 28-31. p. 

Gergely a kapui uradalom porkolábja a Sopron vármegyei Söjtörön 
kért magának telket, ahol egy majort akart létesíteni, mivel nincs 
annyi földje, hogy eltarthassa magát. Sennyei azonban azt javasolja 
Sládasdynak, hogy Csapodon jelöljön ki neki valamit, mert a nádor 
söjtori birtokán már nincs több puszta telek. Azokat ugyanis vagy 
odaadta „VecheinekP, vagy olanoknak, akik közül többen már más
nál teljesítenek szolgálatot.64 Máskor a birtok jövedelmeinek terhé
re ad fizetést embereinek. 1522-ből, még Kanizsai László idejéből 
ismert, hogy sárvári várnagya járandóságát nyolc környékbeli tele
pülés ökörvágását adja.65

A jelentős állami tisztségeket betöltő nagybirtokosok 
magánfamiliárisai előtt nyitva állt a lehetőség, hogy maguk is vala
milyen hivatalhoz jussanak pártfogójuk révén. Ilyen volt például 
Kányaföldi Kerecsényi Mihály esete, akinek birtokai Nádasy jószá
gok szomszédságában feküdtek. O miután Nádasdy Tamás szol
gálatába állt, előbb horvát vicebán, majd az 1554-es nádorválasztás 
követően ő tölti be az alnádori tisztséget.66 Szintén vicebán volt 
1538-39-ben Tarnóczy András, akit 1534-ben és 1540-ben, mint 
stenicsnyaki várnagyként említenek.67

Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk a vármegyei tisztségvi
selők vizsgálata során. Hóink József véleménye szerint a főispán
alispán viszony alapvetően egy szolgálati-szerződéses magánjogi 
viszony a közjogi tevékenységben. Ezt úgy kell érteni, hogy foly
tatódott az a XIV-XV. századi tendencia, hogy a főispán magán
famíliája legelőkelőbb tagjai közül jelöli ki, és tetszés szerinti ideig
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alkalmazza.68 1543-ban és 1546-ban például a vas megyei főispán 
tisztét Polyany Ferenc tölti be, aki Nádasdy Tamás embere volt.69

Végül beszélnünk kell még a szolgálati viszony időtartalmá
ról és öröklődéséről. A szolgálat általában egy évre szól, és annak 
lejártakor vagy megújítják, vagy a szervitor új helyet keres magának. 
Vannak azonban olyanok, akik már ifjú koruk óta több éven át 
szolgálnak ugyanazon a helyen, sőt életük végéig ott akarnak ma
radni. Ok általában örökös szolgának tekintik magukat. Ez az a 
réteg, amely aztán komoly adományokra tarthat igényt a 
dominuszától. Sennyey Ferenc klasszikus példája ennek a csoport
nak. Birtokai Sárvár közelében, Kis Zsenyén feküdtek. Már testvé
re, Gáspár is itt szolgált, akinek 1529-es halála után maga lépett a 
helyére. Leveleiben ő is örök szolgának nevezi magát, és valóban 
az 1587-es halálakor pedig még mindig ő Sárvár prefektusa. (Mun
kája jutalmaként Rábaszentmihályon és Szentkereszten kapott 
adományokat urától.7&) Fia, Sándor 1574 ésl594 szintén a 
Nádasdyak szervitora. A Giczi testvérek, és a Vyczaiak szintén 
több nemzedéken át szolgáltak, akár életük végéig is, mégsem 
mondható el, hogy egy-egy családban törvényszerűen öröklődik az 
úr iránti hűség.. Ennek oka, hogy az elszegődésnek nincs birtokjogi 
alapja, hanem minden esetben személyes döntésen múlik.71 Itt 
szintén a Sennyey család példáját tudnám felhozni, hiszen az előbb 
említett Sándor testvére Pongrác a Nádasdyak szolgálatából kilépve 
az erdélyi kancellárságig jutott, majd a felvidékre települvén a csa
lád bárói ágnak megalapítója lett.72 Ez is azt mutatja, hogy a famili- 
aritás akár a társadalmi mobilitás eszköze is lehetett.

Befejezés

Amint láttuk a XVI. század birtokigazgatásának kérdésköre 
rendkívül szerteágazó. A szakirodalom és a már feltárt források 
segítségével felvázolt kép még sok további kérdést vet fel. így pél
dául érdemes lenne feltárni, hogyan is épült fel egy família, annak 
tagjai milyen hierarchikus láncot alkottak, és az egyes személyek 
milyen társadalmi hátérrel rendelkeztek. Egy másik izgalmas prob
léma, hogy konkrétan hogyan látták el az állami tisztséget vállalt 
zászlósurak szerviensei az ebből fakadóan rájuk háruló plusz állami 
feladatokat. Ezen kérdések megválaszolást a jelen munka keretei 
nem teszik lehetővé, ám újabb levéltári források bevonása révén 
hasznos adalékokkal lehetne bővíteni a korszakra vonatkozó isme
reteinket.
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The essay of ZOLTÁN BOROS, titled The Govemance of a 
Domínium in Hungary in the Tiarly 16th Centuiy deals mostly with the 
problems of governing a domínium ín the given period. It is based 
on his research in the Nádasdy Archive of the Royal Hungárián 
Kamara, and it includes letters both previously pubŰshed and un- 
published The essay analyses the process of transformádon of 
domíniums after the Battle of Mohács, and it alsó shows the dif- 
ference between the governance of royal and other lands.

Die Studie von ZOLTÁN BOROS, dérén Titel 
Tesityyerwaltung in Ungarn Anfang des 16. Jahrhunderts ist, bescháftigt 
sich mit den Problemen dér Besitzverwaltung aufgrund dér 
einerseits schon publizierten, andererseits noch nicht 
herausgegebenen Briefe des Nádasdy-Archivs dér Ungarischen 
Königüchen Kammer. Er untersucht, wie sich die Struktur dér 
GroBbesitze in Ungarn nach dér Schlacht bei Mohács umwandelte, 
wie die Kammer und die Gutsherren die kirchlichen Landsgüter 
aneigneten, bzw. was für Ahnlichkeiten und Abweíchungen 
zwischen den Verwaltungssystemen des Königs und dér 
Gutsherren zu finden sind.

Tinia Renáta

Báthori András fiatal évei — 
egy bíborost kinevezés 

a 16. század végén

Bevezetés

Báthori András életéről közhelyszerű fordulatokkal szokás 
megemlékezni: a Báthori-család jellegzetes alakja, ennek megfelelő 
végzetes jelekkel; felfelé ívelő karrier és gyors bukás; szigorú jezsu
ita neveltetés és a római élet fényes külsőségei; humanista életmód 
és művészi érzék. A róla írók sokszor önmagukkal is vitatkoznak: 
vallásos hajlam vagy dorbézolás; nagybátyja közbenjárása vagy egy
szerű tehetség? Kétségtelen, hogy a pultovi kollégiumtól a római 
bíborosi kinevezésig hosszú út vezetett, ám ez talán korántsem 
annyira kanyargós, mint korábban látták.

Báthori István gondos pótapaként biztosított kitűnő ne
veltetést unokaöccsének, azzal a céllal, hogy majd a tanulás ered
ményeit elsősorban a maga számára hasznosítsa, ezért az ifjú diák
nak megszerzett minden egyházi címet és rangot, ami egy bíborosi 
kinevezéshez kell —• ezzel szolgálva az ekkortájt éppen fényesen 
csillogó Báthori-címert és az egész politikai gondolatitört, melyet 
Báthori gondosan építgetett Kerelőszentpáltól Gyulafehérvárig, 
Bécstől Krakkóig. A jól csengő Báthori-névhez az ifjú András 
azonban valami olyan többletet is adott, melyre Báthori István 
legfeljebb csak álmaiban gondolhatott, amikor nyakába szakadt 
elárvult unoköccseinek gondja: jó képességekkel rendelkezett, és 
amikor értő szemmel ádátta helyét nagybátyja terveiben, rátalált 
önmagára is.


