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ftcsilb. Vélek nevű társával együtt, ezt küldötte volt Árpád
Mónmaróthhoz, a bihari herczeghez, akik által ő tőle a Seamos és
Nyir közt lévő földet kérte 893., észt. De igen kedvetlen válását hoztak Árpádnak, aki akkor Szerencsen táborozott; ugyanis Ménmaróth
azt izente, hogy sem szeretetből sem ijedteégből semmit is Árpádnak
nem enged. Azután 896. észt. Őse nevű vezértársával együtt, Veszprém ellen küldötte öcsöböt Árpád; akik oda jó szerencsével is jártak. Minekutána Csepel szigetébe Budáról visszatért Árpád, ismét
Ménmaróthhoz küldötte Öcsöböt és Veleket; de már akkor fegyveresen és sokad magokkal. Mihelyt meghallotta Ménmaróth, hogy micsoda készülettel megyén Öesöb, Bihar várát megrakta ugyaa katonákkal, de maga bátorságosabb helyet keresett annál. Magok mellé
vették volt már a magyarok utjokban a székelyeket, és azokkal egy
kézre dolgoztak a várbeliek ellen. Az ostrom tizenharmadik napján,
mikor látnák a várbeliek, hogy már a vár oldalához rakják a magyarok a lajtorjákat, kaput nyitottak, mezítláb öcsöb és Vélek eleibe
mentek, óletök megmaradásáért esedeztek, magokat megadták, és a
magyaroknak a várat általadták. Ezt meghallván Ménmaróth, arra
kérte öcsöböt és Veleket, adjanak neki szabadságot arra, hogy ő követeket küldhessen Árpádhoz, akik által magát Árpádot ugyan minden birtokával, annak fiát Zoltánt pedig egyetlenegy leányával hadd
kínálja meg. Elmentek hát a követek a Csepel szigetébe Árpádhoz,
ki is azoknak minden kívánságokat helybehagyta, öcsöb és Vélek a
menyasszonyt kezökhöz vették, és hazavitték Árpádhoz, de mivel még
ekkor mind a leány, mind Zoltán gyengék voltak, azután egynéhány
esztendővel kőitek össze Árpád halála után. öcsöb Veszprém várát,
annak vidékével együtt, ajándékba nyerte Árpádtól.
ftföníi vagy Edeníi László. L. EWÖHffy László.
Oklies Menés. Palatínus és kunok bírája, Kun László királyalatt 1274. észt. Ez építtetett Körmöndön a gvilelmiták számára egy
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klastromot. Ugy tartják, hogy őtőle származott az Okolicsányi
família.
Okolicsányi Mihály. Ez épített Líptó* várraegyében, Okolicsán
nevű faluban, a francziskánusoknak klastromot, Zsigmond király alatt,
1435. észt.
Oktár vagy Uptár. Bendegúz testvérőcscse. Bendegúz halála után
sok ezer hunnal általment a Rajna vizén, és ott a burgundokat pusztította, nyomorgatta 431. esztendőben. Egy vacsorán étellel és itallal
felettébb megterhelvén magát Oktár, akkor éjjel hirtelen meghalt.
Hogy ezt megtudtak a burgundok, a fejetlen hunnok táborát megtámadták, felverték, és szélyelszórták.
Oláh Balázs. Együtt ótalmazta Both Jánossal és Morgay Jánossal Belgrád várát, Szulejmán török császár ellen 1521. esztendőben. Semmit nem mulattak ők el, amit jó hazafiaktól és okos vezérektol lehetett várni és kívánni. Tovább állottak negyven napnál az
ostromot, de a kezök alatt lévő rácz katonák hfiségtelensége miatt
kénytelenek voltak azt 28. aug. feladni. Tuberó azt irja, hogy másokat ugyan mindeneket levágott Szulejmán; de Oláh Balázst és Both
Jánost életben meghagyta, és hogy azután csakugyan őket is megölette, magok voltak az okai. Ugyanis egykor némely basák Őket vacsorára hittak, és mikor már a bortól jól felmelegedtek volna, a basák önkényt gyalázták ő előttök a magyarokat. A neki hevült Balázs
est felelte nekik, hogy ha neki húszezer magyarja lett volna, most
magát SzulejmáHt is elfogta volna, m ulyet hogy Szulejmánnak bemondottak, mind a kettöjöket megölette.
Oláh István. Mátyás és Ulászló királyok alatt élt Erdélyben.
Az oláhországi fejedelmek véréből mondják, hogy származott volna, és
hogy Hunyadi János gubernátorhoz atyafisága lett volna. Még gyermekkorában szakadt Hunyadi Mátyás király udvarába. Sokszor akarta őt Mátyás király fegyverrel hazájába visszavinni, és ott vajdává tenni, de Ő
bátorságosabbnak ítélte, Erdélyben maradni, és ott Hunzár vagy Császár
Borbálát feleségül vévén, magányosan élni, kitől Miklós, Máté, Orsolya és Ilona gyermekei maradtak. Mikor Ulászló király 1506. esztendőben Tomory Pált, a székelyek ellen küldötte, annak segítségére tizenhat lovast küldött volt ez az István, kik közöl a székely-vásári
szerencsétlen ütközetben hárman elestek, a többiek is jól megszabdalva
futottak haza. Orsolya először Császár Kristófhoz ment férjhez, kitől
Miklós fia maradt; másodszor pedig Bóna Györgyhöz, kinek Györgyöt
szülte. Ilona Olosz Miklós felesége lett.
Oláh Miklós. A közelebb említett Istvánnak, Hunzár vagy Csá-
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szár Borbálától Szebenben 1403. észt. jannáriusban született fia. Pécsi
kanonok, komáromi esperest, fehérvári prépost, királyi főkanczellár,
Hont vármegyei főispán, királyhelytartója, zágrábi és egri püspök,
utoljára esztergomi érsek és prímás, első Ferdinánd és Maiimiiián királyok alatt. Tizenhat esztendős korában ment második Ulászló király
udvarába, annak halála után Szakmáry György pécsi püspöknél lakott,
ée annak két esztendeig volt titoknokja. Ugyanaz tette őt mind pécsi,
mind esztergomi kanonokká. A mohácsi veszedelem előtt kevéssel
ment a Lajos király udvarába, és akkor lett préposttá. A veszedelem
után mindenütt hűséges kísérője és vigasztalója volt a Lajos király
Özvegyének Máriának. Jelen volt nevezetesen Pozsonban azzal, a Ferdinánd királylyá lett választásakor, és épen azért fogadta őt is Ferdinánd maga ótalrna alá Szapolyay János ellen, Bécsben 1526. esztendőben 30. nov. költ levele által. Ö kisérte Máriát Thurzó Elekkel
Óvárra Ferdinánd köszöntésére, mikor az bejött az országba királynak.
Már 1530. esztendőben levelezett a nagy tudományu Roerdámi Rézmannái (Erasmus Rotterdamus), és annak egy drága kést, villástól,
és egy kanalat küldött ajándékba. Elkísérte Máriát Belgiumba is
1531. esztendőben, és ott nyolez esztendőt töltött mellette. Sok európai tudóssal megösmerkedett ő az idő alatt, vagy levelezés által
vagy személyesen is, akik őt a görög és deák nyelvekben való jártasságéért, nagyra becsülték. Kétségkívül semmit sem mulatott 6 abban
el, hegy az özvegy királynét, a Luther és Calvin tudományára való
nyilvánságos hajtástól megtartóztassa; melyre annak különben nagy
hajlandósága lett volna. Razajővetele után, mint okos és tanácsos
bölcs embert, szüntelen maga mellett tartotta őt Ferdinánd. Zágrábi
püspökké és Magyarország kanczellárjává 1543. esztendőben kisasszonyhavában tette őt a király, Prágában mulattában. A zágrábiak levél
által jelentették ezen való örömöket, melyre ő Bécsből felelt 8. szepterab. megköszönvén azokuak iránta való jó indulatokat, egyszersmind
jelentette azt is, hogy ő maga nem jelenhet ugyan meg személyesen, a neki mutatott helyen Zágrábon, az ország közönséges dolgaiban
való foglalatoskodásai miatt, mindazáltal igyekezni fog rajta, hogy az
ő távolléte miatt a káptalan és anyaszentegyház dolga rövidséget, és
hátramaradást ne szenvedjenek. Evégre maga viezéjének Tompa Győrgyöt, a törvényes és gazdálkodási dolgokra ügyelőnek pedig Czeglédy
Istvánt nevezte ki. Ide czéloznak Istvánffy Miklósnak ezen versei:
Sed jatn quindenos orbes sol aureus alto
Yolvebat coelo; et toties sua signa remensue,
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Attulerat longOB, aegrís mortalibuB annos. &c.
Continuo Divum templis sacrisque regendis
Te vetus, et turrita suum Zagrabia coepit
Pontifícem, ac placidam cinxit príma iofula frontem.
Már ekkor hihető czélba volt téve, a zágrábi káptalan által,
Sziszeg várának, régi omladozásaiból való kivétele, és a törökök ellea való megerősítése, melyhez hozzá is fogatott 1544. esztendőben
14. april. Olaszországból hozatott építőmesterek által A főmesternek,
Majlandi Péternek, holnaponként nyolcz forint, az ő utána valónak
hat forint járt, a kőmives legények pedig ötödfél forintot kaptak
aaqyi időre. Bécsből küldött levele által, igen megdicsérte Oláh Mik*
lóa, a káptalannak ezt az igen szükséges gondoskodását, és magát annak szándékának előmozdítására ígérte; fogadta azt is, hogy még
azon őszön meg fogja, ha lehet, Zágrábot látogatni. Bizonytalan tejjé8ithette-e igéretét; de az igaz, hogy Sziszegről el nem felejtkezett,
és 1545. esztendőben a királytól, annak építésének folytatására, szép
gammát nyert. Mennyire beesülte őt Ferdinánd, semmivel azt világosabban meg nem matathatta volna, mint azzal, hogy őt maga Prágában 1546. esztendőben 24. jan. lett utolsó szülöttjének, Joannának,
keresztapává választotta, mely időtől fogva, az ő titulusai közt, néha
az is megjelen, hogy ő a királynak komja; nevezetesen azon királyi
levél aláírásában, melylyel Ferdinánd a besztercze-bányaiaknak, második Lajos király által adott szabadságaikat megerősítette. De ki*
tetszik ebből az is, micsoda tisztelettel volt ő hozzá Anna királyné
is. Elkísérte ő Ferdinándot 1547. esztendőben a smalkaldi hadra, ée
amely beszédet ott Pethő János mondott, ötödik Károly császár előtt
magyarul, azt ő tolmácsolta meg a császárnak, nem tudhatni, neme*
tfll-e, vagy deákuL Az ő sok érdemét, újra kettős hatalommal koronázta meg a király 1548. esztendőben, t. i. az egri püspökséggel,
és az ő nemességének s nemesi czimerének megerősítésével. Esztergomi érsekségre 1553. esztendőben 7. máj. emelte őt Ferdinánd, a
soproni diétán, Várday Pál vagy Martinuzzi György helyébe, melyről
Istvánffy Miklós igy énekelt:
Post etiam Augustus Caesar, qui sceptra gubernat
Pannoniam, imperioque alios supereminet omnes;
Quique sacer Romána tenet Capitolia Praesul,
Cui Tuscug, Tiberís Tarpeiaque culmina parent,
Et victrix coli* submitUt Boma latinos;
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Conaordes, junctfoqiie anhms, Tibi jura űederant
Strigonii moderanda soli, ritroque saoronuo
Tractandos, ingens vitreis ubi vohitnr undis
Danubius, celeremque suo Grairam aceipit alveo.
Qnae Tibi sceptra tua, insignis prudentia, virtus,
Nobilitas, cultum ingeninm, probitasque fidesque
Ac constans pietatis amor, verique cupido
Addidit et magnw longa experientia rebus. s a t.
Érsekségének mindjárt első esztendejében, Nagy-Szombatból egy
levelet kftldött a szepességi tizenhárom Táros plébánasaihoz, melyben
ae anyaszentegyházból való kirekesztés büntetése alatt, azokat megtiltja, hogy noha azon városok, a lengyel királynál vágynak zálogban, de mivel az ott való papság és egyházi rend, még mindeddig az
esztergomi érsektől függött, tehát a plébánosok többé semmit is a lublyói és podolini kapitányoknak, magok szabadságának világos megsértésével ne fizessenek, mindaddig, mig arra ő tőle egy uj parancsolatot nem veendenek. Ugyanezen esztendőben, 25. jnn., a Ferdinánd
leányát Katalint, a mantuai herczeg Özvegyét, ő jegyezte el, Zsigmond lengyel királynak Bécsben, a szent Ágoston szerzetesek klastromában. Hogy a Luther tudományának az országban gátat vethetne,
egy papi gyűlést (synodus) tartott Znió-Várallyán, és ott a szflkBéges
intézeteket megtette. Mivel pedig alkalmatos tanítók nélkül, minden
ő igyekezete haszontalan lett volna, Nagy-Szombatba jezsuitákat hozott be Ausztriából, és ott annak az oskolának ő vetette meg első fundamentomát 1561. esztendőben, mely ott idővel oly virágzó és oly
sok tudós embert szülő és nevelő trójai állat lett Az oskola fentarthatá8ára, a széplaki apátnrság és a bényi prépostság jövedelmeit rendelte a király hírével. Különös levelével hitta őt a pápa a tridenti
gyűlésre, ahova Ó maga ugyan el nem ment, hanem a magyar papság képében, Kolosváry Jánost és Dudice Andrást küldötte vala el,
akiket a nagy-szombati papi gyűlésen evégre voksok által választatott
vala ki. Ugyanezen esztendőben 12 decz. Prágában költ levele által,
Sopron vármegyében, Lánsér várát, minden ahoz tartozó városokkal,
falukkal, pusztákkal, s a t. neki ajándékozta Ferdinánd, még pedig
olyan különös jussal, hogy azt amikor neki tetszik, annak adhassa,
vagy testálhassa, akinek akarja. Közéledvén 1563. esztendőben, a Ferdinánd legelső fiának Maximiliának, Pozsonban esendő koronázásának
ideje, másfél száz lovassal, legelőször is 6 jelent meg Pozsonban, hogy
ott mindenek jó renddel folyjanak. Hogy az emberek és barmok a
drágaság miatt ne szenvedjenek, igy határozta meg, a többi arakkal
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az élelem árátí egy /köböl tisftta btea liszt 20. pénz, egy köböl árpa
15. pénz, egy kappan 5. pénz, egy csirke 3. pénz, marhahús fontja 2.
pénz, a legjobb bor pintje 4. pénz, egy hat ökrös szekér széna 60.
pénz, ugyanannyi szalma 30 pénz s a t. Pozsonból Kőpcsénig ment a
többi főrendekkel Maximiliánnak eleibe, és azt ott ilyen örvendező és
üdvözlő beszéddel köszöntötte meg az ország képében: „Felséges királyunk és legkegyelmesebb urunk! Talán csudálkozhatnék valaki rajta,
hogy ebből a maga eredetitől fogva oly híres neves Magyarországból
oly kicsiny számmal jöttünk Felséged eleibe. De senki sem fog ebben
megütközni, aki meggondolandja, hogy ami katonáinknak nagyobb részét a várakban kellett hagynunk, országunknak és szentséges hitünknek a törökök ellen való ótalmazására, és oly kicsiny számmal azért
jelenheténk itt meg. Azokáért elhitettük magunkkal, hogy mind Felséged, mind mások, inkább ami örömmel teljes és tiszta szivünket
fogják tekinteni, és azt jó nevén venni, mint seregünk kicsiny voltán
álmélkodnának, mely mi szivünknek jó indulatját, nem tudom eléggé,
mimódon magyarázzam meg. Nem birok én oly bő beszéddel, hogy
azt az örömöt és vigasságot előadhatnám, mely a Felséged hozzánk
való szerencsés eljutásával gerjedez mi bennünk. Annál nagyobb a mi
örömünk, mennél régebben várjuk Felségedet szivszakadva. Tetézi vigasságunkat Felséged testvéreinek, kedves élete párjának és szerelmes
magzatainak, vele együtt lett eljövetele. Szivünknek legbelsőbb indulatjából üdvözöljük hát Felségteket, a nagy Istent alázatosan kérvén,
hogy mind Felségteket, mind a velők lévő herczegeket, és a többi
főrendeket számos esztendőkig tartsa meg s ótalmazza, különösen Felségedet, minden Isten dicsőségére, az anyaszentegyház javára, ami boldogságunkra, és maga üdvösségére czélozandó dolgaiban segítse és
őtalmával fedezgesse. Mi pedig Magyarországnak egyházi és világi főrendéi, magunkat, sőt minden magyarokat, ami atyánkfiait, Felségednek alázatosan ajánljuk. És mivel Felséged maga különös kegyessége
szerént, édes atyjának mind jelen, mind távollétében, mindenütt, ahol
szükséges volt nekünk kedvezui, és minket jóságával megölelni önkényt
méltóztatott, ugy énnekutána is ne terheltessék, kérjük, minket, és ami
jusainkat édes atyjának kegyelmébe ajánlani, és maga is Felséged
a mi jólétünket előmozdítani, mely grácziájára Felségednek, magunkat szolgálatunk, engedelmességünk és háládatosságunk által méltókká
tenni, teljes erőnkkel igyekezni, legfőbb gondunknak fogjuk tartani.
Ezen beszédre, az ifjú király nevében, a boroszlói püspök felelt. Más
nap magát az öreg királyt is, hasonló beszéddel fogadta. Eljővén a
koronázás napja, ő tette hivatalbeli kötelessége szerént, a koronát
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Maiimilian fejébe, más nap, az az. 9. sepfc. azon koronával ő illetté
meg az ifjú királynénak vállát. Ismét egy papi gyűlést parancsolt $
1564. észt. Nagy-Szombatba, és ott a szent Miklós templomában a
tridenti gyűlés végzéseit kihirdette. Különösen is irt a pápa ő hozzá, az
iránt, micsoda meghatározásokra vigyázzon, s vigyáztasson másokkal
is, a sakramentomban a pohárnak a köznéppel való közlésében, melyet akkor engedett vala meg, Ferdinánd király kérésére, a pápa. Jelen volt 6 Bécsben 1565. észt. az első Ferdinánd császár és király
halotti pompája alkalmatosságával, és ott a szent czeremóniát ő végezte ei, a szent István templomában. Egy uj papi gyűlést tartott
1566. észt. Nagy-Szombatban. Felolvasták ebben az gyűlésben a
pápa levelét, melyben az a papságot, pap neveld házak épitésére
nógatta. Hogy jó példával menjen elő az érsek, ott mindjárt tiz nevendek pap tartására s tanítására való fundust ígért 8 rendelt. Minden bizonynyal, nem annyiban állapodott volna meg, az ő tudományokhoz való szeretete, ha az érsekség jószágait s jövedelmeit, a ripsraps kezek nem bitangolták volna. Ugyanezen esztendőben, mikor bejött Maximilián király egynéhány ezred magával az országba a törökök ellen, Bajkáig ment annak az érsek eleibe, háromszáz lovassal^
s ugyanannyi gyaloggal. Azután együtt táborozott a királyival Győr
mellett. Forgách azt irja : hogy az ő konyhájáról támadt az a nagy
tűz, mely ott a magyarok tábori tanyájoknak nagy részét elseprette. Lassanként elfogyatkozván, Nagy-Szombatban halt meg, 14.
jan. 1568. esztendőben, hetvenöt esztendőskorában. Teste a szent
Miklós templomában nyugszik. Akármicsoda vastag pennával festegeti őt Forgách, de bizonyos az, hogy ő tudósokat s tudományokat
szerető ember volt, és maga érdeme által ment nagyra. Miképen
haladt előre a tudományokban, maga igy irta meg, Eáinay Imré-i
hez irt levelében:
Imbuit ingenium nostrum, non Itala tellus;
Graecia nec cultas praebuit ipsa Scholas.
Non nostros etiam nures Germania finxit,
Non Urbs, quae Crachi nomine dicta fűit. (Krakó)
Terra Brabanta dedit nullos mihi docta Magistros;
Gallia nec charites igeniosa suas.
Siquid inest nobis; quod multum exile íatemur;
Hoc furtitn taciti me ducuere libri.
Nul a igitur causa est, cur Janó conferat abs te
Pannonio; est cujus multus in ore lepor.
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9
NtW ügy )mtí\\> U ő eredőkéről Istvánffy Miklós, az ő halála után,
mint é l t b e n , amikor őt a nagy Hunyadi házzal, igy atyafiasi-

totty taaze:

^

Atque iicet tanta ducas ab origine nomen,
Inclyite Maecenas; ut tantum tertius haeres
A magnó aís Huniadé, (namque ülius olim
Dia aaror, speeie Nymphis aequata, Marina,
Edidjt basce tuum genitorem in luminis auras)
T-e tamen, bánd veterís la&des, vei glória, stirpis:
Sed proprü dotes animi, sed fervida virtus,
Maiiioaqae in cunetis semper constantía rebus
BxtoUunt, famamque tuam inter nubila oondnnt.

Bizonytalan ki irta az 6 lábaihoz ezt a pár verset :
Conditur hoc moriens tumulo Nicolaus Oláhi,
Qui Praesul vivens Strigonienaiu erat.
Mossóczy Zachariás igy tisztelte őt meg:
Annis et virtute simul jam plenus Oláhus,
0mnibu8 et regni perfunotus honoribus, ut se
Sedibus ingereret Superum, atqne astra videret
Sub se, quo mentem semper direierat altam,
Omnia cum mundo vana haec mortalia temnens,
Spe verae vitae, hoc posuit sua membra sepulcro.
Amely breviáriumot 1558. észt. Bécsben nyomtattatott, annak végéhez a maga idejében történt dolgokat is odaragasztotta. Annak
elején az Ő képét lehetett látni, mely alá Istvánffy Miklós igy irt:
Hos oculos, haec ora, comas, talemque figurám
Praesul Olahus habét, talis imago sua est.
Dii facite, ut taü terras sub imagine multum
Incolat, et sero sidera summa petat.
Oláh Háté* A közelebb irt érsek Miklós testvére, szászvárosi királyi biró, és az erdélyi sóaknákon főtiszt, első Ferdinánd király uralkodása alatt Nagy díszére s hasznára lett volna hazájának, mind u. m.jó
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kattna, mind aiayiban, mint tanult és értelméé polgár, haaemha ifjúkorában meghalt volna 1586. észt. 4. jiro. Sokan irtak verseket az
ő emlékezetére, a bátyja Oláh Miklós ezeket irta:
Hoc ego qui jaoeo quondam Matthaens in antro
OlatoM, Beetor, Praeses et Urbis eram.
Majorum gennit me Transalpinia tellus
Stemmate praeclaro, ast hic velut hospes eram.
Dum Fratris reditos miro producor amore;
*
Interea vitám mors rapit atra meam.
At te non pigeat properantem dicere : Salve!
Aeternumque vale, molliter atqne cuba!
Három gyermeke maradt, Tamás, Mihály és Anaa. Mihályból mi lett,
nem tadbatni, Anna Budi Mihályhoz ment férjhez, Tamás ifjúságéban haH meg Pozsonyban 1559. észt. 15. jun., egy leányt, Lukréciáit
hagyván maga után, aki Liszti Jánost gazdagította meg az Oláh familia jószágaival.
Ompoá vagy Ampud. Horvátországi bán, és magyar pala&úras
volt harmadik István és Béla királyok idejében. Mánnel görög császár, valami okon, hadba elegyedvén, Kis-Ásiában az ikoni törökök
fejedelmével Klisiatlánnal, Bélától segítséget kért az ellen. El is küldötte 6 utána Béla 1176. oszt, ezt az Ompudot a horvátokkal, és
Leusták vajdát az erdélyi magyarsággal. Mind a két nemzet megkószOnbetetlen jó szolgálatot tett Mánuelnek. Ugyanis amely lest az
ikoni törökök Mánuelnek vetettek vala, ő abba beleesett, és abbéi
csak ezeknek magok elete feláldozása által szabadulhatott ki.
Ond vagy Und. Egy volt a magyaroknak hét vesérje k*zől, mi*
kor ők az országba bejöttek 889. esztendőben. Minekutána Árpád
893. észt. Szaiánt meggyőzte, és az országból kiűzte volna, és azon
a helyen, melyet ma Puszta-Szernek hívnak, harmincznégy nap alatt,
maga magyarjainak eleibe jó törvényeket szabott volna, azt a helyet,
a körfilbelől való vidékekkel együtt, ennek az Ondnak ajándékozta. Nem
messze azon helyhez, idővel az Ond fia Ete, a tótokkal egy erős föld várat
csináltatott, melyet azok magok nyelvén Csernigrádnak, vagy magyarul Feketevárnak neveztek, ma pedig mindenek Csongrádnak híják.
Erről a várról neveztetett Csongrád vármegye. Lásd Betel.
OrtaU KUUfe Szapolyay János Zsigmond hive, kit is elkísért
török császár Szulejmán sátorába 1566. észt A szokott adóval, őt éa
Balogh Fewnczet küldötte $zaftfvqr Kowtonlínápolyba 1&6& eszi.
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Orbán. Egy erdélyi magyar, igen hires ágyúöntő mesterember,
ötödik László király idejében. A görög irók úgy tartják, hogy ő igen
hathatós eszköz volt abban, hogy török császár Mohammed 1453. észt.
Konstantinápolyi megvehette, és igy a napkeleti keresztyén birodalomnak véget vethetett. Ugyanis azt írják, hogy ő először Konstantinápolyban öntött ágyúkat, de ott a fizetést kicsinyelte, s különbenis
igen görögösen fizették, bántak ott vele; azértis Mohammedhez ment,
aki őt igen jó szívvel fogadta. Ennek öntött aztán Orbán a többek
közt egy olyan ágyút, melynek szája tizenkét arasz volt, és háromszáz fontos követ egy mértföldig elvitt, mely mikor leesett, a földbe
egy ölnyi mélységre fúrta le magát.
ördög. Lásd Eördögh.
Országh. (Gúthi). Azt írják, hogy ez a família onnan vette
volna az Országh nevet, hogy ennek első törzsöké még gyermekkorában 1387. esztendőben, más negyven magához hasonló gyermeket
maga mellé szedett, csak játékból, azokat mint valami katonákat
rendbe állította, maga pedig, aki azok közt legnagyobb volt, mint
tiszt, azoknak úgy parancsolt. Mikor ezek a gyermekek a mezőn
eképen játszanának, Mosón vármegyében előtalálja őket Zsigmond, aki
épen akkor azért jött Magyarországra, hogy itt magát királynak koronáztassa, és a kis tiszttől azt kérdi: Ki katonái vagytok? Ez
azt feleli: Ország katonái vagyunk. Zsigmond azt kérdi: Kicsoda a
ti királytok ? Ez azt feleli: Zsigmond a mi királyunk. Ismét azt kérdi
Zsigmond: Ha én Zsigmond volnék, szeretnétek-e engem királyotoknak? Erre azt feleli a kis tiszt: szeretnénk az urat. Már minthogy
a gyermek feleletének első szava Ország volt, őt Zsigmond, minekutána felnövekedett, Országhnak nevezte, szép jószágokkal megajándékozta, és nagy tisztségekre emelte. Ezt a históriát adják elő ezek
a deák versek :
lile puer de Guth, sibi quadraginta pusillos
Jungit; et in campum ludicra castra movet.
Castra Sigismundus prope vectus, ludicra vidít,
Militiaeque genus quale sít hocce? rogat.
Militiam Begni patrio sermone professus,
Nomen ab hinc, Országh, jussus habere nóvum.
Országú Mihály. Királyi-kincstartó, főajtónálló és palatínus,
Ulászló és Mátyás királyok idejében. Ugy tartják közönségesen, hogy
ez lett volna az a gyermek tiszt, akiről közelebb szó volt; mely ha
igaz, többnek kellett neki azaz esztendősnél lenni, mikor 1481. észt.
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meghalt. Bőrön azt hja róla, hogy Ő Zsigmond királynak dispensátora volt annak olaszországi útjában, melyen ő kincstartót érte-e, vagy
főasztalnokot-e, vagy mást? bizonytalan. A bizonyos, hogy egyik
követ ő volt Krakóba Ulászlóhoz 1440. észt., hogy azt magyar
királynak meghija; és hogy ő igen hatalmasan fogta Ulászlónak pártját, onnanis gyaníthatni, mert még azon esztendőben, valamit csak
Pozson városa Modoron és Dióson birt, mindazt elvette Ulászló, mint
maga ellenségétől, és Erzsébet pártfogójától, és azt Országh Mihálynak, a maga kincstartójának ajándékozta. Julián kardinálnak, ő is
ajánlotta volt magát a törők ellen való menetelre 1444. esztendőben,
és igy talán nem históriai eretnekség úgy gondolkodni, hogy Ő is
szemmel látott tanuja és szerzője lehetett a várnai veszedelemnek.
Egyiket őt küldötte vala Hunyadi János 1447. észt. Bécsbe, hogy
ott Fridiik császárral békességet csináljon; de azt ebben az első útjában végre nem hajthatta, hanem azután Hákelsburgban (Radkersburg) ment az tökéletességre. Ott volt Belgrádban, mikor Hunyadi
László Ulrik grófot megölte, és onnaa ötödik László királyt Temesvárra is elkísérte. Főajtónálló volt 1458. esztendőben, mikor Mátyás
királynak Straznitzig eleibe ment, és ott ő is aláirta maga nevét annak a levélnek, melylyel Mátyás magát arra kötelezte, hogy a cseh
gubernátor leányát el fogja feleségül venni. Palatínus volt már 1459.
esztendőben, mikor Mátyás király, más főemberekkel együtt, őt is
újra feleskette a maga hűségére, azt észrevevén, hogy némely magyar urak, Fridrik császárt akarják behozni királynak. Minthogy a
csehek bejártak az országba prédálni, Mihály palatínus is beütött
Morvába 1466. észt., és ott sok kárt tett, nevezetesen Lippai Henriknek, aki midőn Mátyás királynál levele által panaszt tett volna,
azt a választ kapta, hogy Országh palatínus csak a kölcsönt adta
vissza. Azután való esztendőben, odajárt a királylyal az erdélyi, moldvai és csehországi hadakra. Sokat munkálkodott benne, hogy Mátyás
kezénél megtartsa az országot, mikor azt ő tőle 1471. észt. Kázmér,
a lengyel király fia el akarni venni, és akkor amint Bonfín írja, azt
szokta mondani, amit már ő előtte Garai Miklósról is beszélnek, t.
i. ha ökör tolná is az, akit az ember koronás fővel lát, mégis tisztelni kell azt. Ugyanazon esztendőben a törökök ellen kellett neki
menni, akik a Száva túlsó partján Szabáes várát kezdették építeni,
hogy onnan a Szerémségre annál jobban futkározhassanak be prédára.
Eléggé ágyúztatott Mihály Szabácsra, sőt sokszor a vizén is igen hevesen csatázott a törökökkel; de már ekkor annyira megfészkelték
volt magokat a törökök, hogy őket kiverni nem lehetett; azért hát
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Szabácscsal általellenben, a víznek innenső partján, egy más erősséget építtetett, és azt katonákkal megrakta, hogy azok tartsák zabolán a vízen általjönni akarandó törököket.
Azután két esztendővel, két ízben kellett a kalocsai érsekkel s
másokkal Síléziába járni, hogy ott a lengyel követekkel frigyet kössön, a pápa követe közbenjárása által. Először Nissa vagy Neisse városában gyűltek össze, de ott másfél hónapi vetélkedésnek is csak a
lett kimenetele, hogy a pápa követe kérésére, egy más gyűlés határoztatott, nagy-boldog asszony napjára. Ez a második gyűlés Opólia
(Oppeln) városában tartatott, melyen a palatínus ezen kívánságokat
tette fel: hogy Csehországot teljes jussal Ulászló csak akkor bírhassa,
ha Mátyás király mag nélkül találna elhalni, hogy Ulászló Mátyásnak fizesse meg a cseh hadra tett költségének felét, t. i. tizenötszázezer forintot; végezetre hogy a lengyel király, maga leányát Hedviget, adja feleségül Mátyásnak. Minthogy ezekre a lengyel követek
nem állottak, annak egy véres had lett következése.
Ott volt Országh Mihály Fehérváron, mikor oda Mátyás király
jegyese Beatrix 1476. eszi elérkezett; ott azt ő is nagy pompával fogadta, és minekutána a templomban, a nagy oltár előtt a királyt
megkérdezte volna, akarja-e hogy a koronát Beatrix fejére tegyék ?
azt másokkal együtt oda tette. Hatalmat adott volt neki Mátyás király arra, hogy éltéig azt teheti nyitrai püspöknek, akit akar. Már
felébb emlittetett, hogy 1481. esztendőben költözött az érezhető s
tapasztalható világból az érthetőbe. Testvérjei Imre, Sebestyén és János voltak. Lásd Guthy Salamon. Felesége ki volt ? bizonytalan, mindazáltal ugy látszik, a Bozgony famíliából való volt, kitől két leánya
és négy fia maradt. Borbála Podmaniczky Lászlóhoz ment férjhez.
Fiai János, Gáspár, Mihály és László.
Orszáffb János. A most emiitett palatínus Mihályiak testvérje.
A felébb emiitett modori és dióéi jószágokat, szintén ugy ajándékozta Ulászló király ennek a Jánosnak, mint Mihálynak; ahonnan
megtetszik, hogy azokban a zajos időkben ö is Ulászló részén folt
Bécsben 1452. észt, mikor ott a magyar főrendek, az ausztriai rendekkel, Fridiik császár ellen összesaövetkeztek, aki ötödik László magyar királyt nem akarta udvarából kiadni. Felesége halála után magát szent életre adta, és egynéhány esztendeig a fehérvári croctferek
preceptora volt, kiknek jószágait, a rósz szomszédok ellen hatalmasan
ótalmazta. Ennek leányát vette el a hires Giskra János. Lőrincz nevfl
Ha is maradt, kinek felesége Erzsébet, 1501. eszi már özvegy voH.
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Hsam* (Guthi). Mihály palatínusnak Aa. Széchenyi Annától, Zsigmond és Imre nevű fiai maradtak.
•nságh László. (Gútfai). Ez is Mihály palatínus fia, ffllovász
mester második Ulászló király alatt, kinek királyságra való meghívására, 6 is oda Tolt 1490. észt. Majd minden békesség kötések s törvények alatt elő fordul az ő neve, melyek Ulászló alatt készültek, de
maga Írástudatlan lévén, más irta azt oda ő helyette. A többek közt
a Maiimilián császárral Pozsonyban 1491. észt. kötött békességnek
Bakács Tamás püspök irta alá az ő nevét. Maróthy Magdolnától öt
leánya 8 ugyanannyi fia maradt, n. m.: Magdolna, aki Cseh Jánoshoz, és Dorottya, aki Korláthkeöy Péterhez ment férjhez; a többiek
Katalin, Borbála és Anna, hová lettek? bizonytalan. Fiai Zsigmond,
Mihály, János, Imre és Ferencz.
Országi! J&IMMU <Guthi). A közelebb irt Lászlónak fia, először
1505. észt. szerémi, azután 1520. észt. váczi püspök. Jelen volt
1526. észt. a mohácsi veszedelemben, és ott Lajos király" mellett állott. Még azután tiz esztendeig élt.
Országa Ftwnez. Ez is Lajos királynak ftkamarása, kivel
együtt Mohácsnál esett el 152G. észt. Bizonytalan kitől maradtak
Krisztina és Katalin nevű leányai.
QrsflAgn MIMáfy. Ez is László fia. Bizonytalan kitől László nevű
fiat hagyott, kiről alább lesz szó.
Orszagh Imre. Ez is László fia, második Lajos királynak főküma*
rása, és Ferdinándnak főkomornyikja, vagy ajtónállója. Egyetlen egy:
leánya Magdolna, alsó-lindvai Bánffy Istvánhoz ment férjhez.
Országit Zstgnoni. Ez is László fia, egy olyan gazdag ember, a
ki az 1498. észt. tartott diétán, azon zászlós urak közé számláltatott,
akik bandériumot, az az ezer lovast tartoztak tartani.
Országú László. A felébb emiitett Mihálynak fia, Lászlónak
unokája, Nógrád és Heves vármegyék főispánja. Egy csoport lovasságot vezérlett Pest alá 1542. észt., mikor azt Joaeoim, a brandenburgi
márkio, a törököktől, Ferdinánd király számára, vissza akarta foglalni. Azután való esztendőben, a nánai várba szorult Móré László, ő
tőle is kért segítséget, de nem kapott. Halála 1544. észt. történt.
Pekry Annától egy fia Kristóf, és két leánya maradt, úgy mint Illona,
Perényi Gábor felesége, és Borbála. Ez a Borbála legtovább élt, ét*
háromszor ment férjhez: először Török Ferenczhez, másodszor Salm
gróf Eckhez, utoljára Oeszty Ferencihez. Az özvegye Pekry Anna, a
Temesvárnál elesendő híres Lossonczy Istvánnal lépett második há-
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Országh Kristóf. (Gútbi). A közelebb irt Lászltfnak, Pekry Annától való fia, országbirája és királyi tanácsos első Ferdinánd király
idejében. Ő is ott volt abban a válogatott személyekből álló magyar
seregben, melyet Ferdinánd király, a maga Spanyolországból, ham
Bécs felé utazó fiának, Maximiliánnak, Balassa János vezérlése alatt
Olaszországba, Genuáig eleibe küldött 1552. észt. Újra megerősítette
8 beállította Ferdinánd király ezt a Kristófot, Csejte, Tapolcsán, Surány, Jókő, Szomolán, Hollókő, Szécsén és Sírok várai birtokába 1560.
észt. Mikor Maximilián magyar királynak koronáztatott 1503. észt,
annak fogadására, és a pompának fényesitésére, hetvenöt szépen öltözött lovast küldött Kristóf. Harminczkót esztendős korában halt
meg 1567. észt. 19. októb. A csejtei templomban fekszik. Ö benne
szakadt magva az Országh famíliának. Sok levele által intette őt Ferdinánd király, hogy Calvin tudományát hagyja el, és elei vallására
térjen vissza. Felesége a Szigetnél elesett híres Zríny Miklós leánya
Ilona volt, ki is özvegységre maradván, Balassa Istvánnal fogott ke*
zet másodszori házasságra.
Országh Ilona. László leánya, Kristóf testvére, Perényi Gábor
felesége. Férje halála után, közel két esztendővel halt meg Terebesen,
harminczegy esztendős és két hónapos korában 1569. észt 2. máj. Méltán kétségbe lehet hát hozni, sőt merő költeménynek tartani, amit
Forgách, csak mende-monda hírről irt, hogy t i. ennek az Ilonának,
a férje mérget adatott volna be. A sáros-pataki vir templomában,
férje mellé takarittatatt, ilyen felírással:
Hic Heléna moriens post tristia fata Maríto
Jnngitur, Országiae stirpis memoranda propago.
Ut quos certus amor vivos tenuisset, eodem
Foedere nec posset mors dissociare sepaltos.
Digna erat haec Helene, Gabrieli sola Pereno.
Narn praehiatre genus, formae speciosa vetustas,
Dotibus ast animi specionor, aemula quando
Virtutis solidae laudes cumulavit avitas,
Innumeris exculta bonis, Heroidas inter
Pannonicas, tamquam lux spectatissima falait.
Mente pia Christum coluit; sic fida Maritum
Est venerata suum, verecnnda mödestia pectus
Ornavit, castmque pudor, nec prodiga lingva.
Officiosa inópum nutrix, mens nescía frangi
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Tristibus aerumnis, quibus est luctata per omnem
Infelix vitám, siquidem nunc illa triumphat,
Et requíes animam fovet immortalis Olympo,
Spes eadem tumulo recubantia sustinet ossa.
Otád vagy Acsád. Azon hét kon kapitánynak egyike, akik Álmos*
sal jöttek be az országba, Krisztus urunk születése után 889 esztendötájban. Ennek ajándékozta Árpád idővel Kassa vidékét.
őse. L. Usubu. Ennek fia volt Irkund vagy Urkun.
Ősi Bertók és Kristóf. Jószágos nemes emberek voltak el. ö
Ferdinánd király alatt Bihar vármegyében. A többek közt ők bírták
ott Ósi nevű falut 1552. észt, amint az akkori beirás mutatja. Ó i
Ferencz Ér-Adonyban birt három portát.
Ősi Gátpár, Kereohény Lászlóval együtt ótalmazta Gyula vári',
és ugyanott lőtték őt keresztül a törökök legszebb • ifjúságában 156C.
esztendőben
ési Miklós. Békesy Gáspárral együtt hadakozott Báthorí István
erdélyi vajda ellen, kinek fogságába esvén, Kolosváron fővétellel büntetett 1575. észt.
Osl Dieies. Péter fia, negyedik vagy Kun László királyival oda
volt a cseh király Ottokár ellen való hadban 1278. észt., és ott az
akkori palatínust, Mátét, ki lováról leesett vala, nagy munkával, és
mind maga, mind mások vére ontásával szabadította meg.
Osl vagy Oslép János és Imre. Kőszeg urai. Negyedik László
és harmadik András királyok alatt nyughatatlan lármás emberek, kik
mind benn az országban, mindazon kivülsok kárt tettek s ragadoztak.
Rudolf császár 1278. észt negyedik László királyhoz küldött levelében azt
irja, hogy ez a János vagy Iván, ő tőle bocsánatot kér, boszuság és kártóteleiről, s arra instálja, hogy fogadja őt ótalma alá, de a császár azt felelte
néki, hogy olyan embert, aki a magyar királyhoz hüségtelen, nem
méltóztat arra, hogy azt maga szolgalatjába fogadná. Ebből a levélből megtetszik, hogy János maga királyához is hüségtelen volt, a
szomszéd fejedelem birtokira is, pusztítás s ragadozás kedvéért kilátogatott. Ámbár pedig ezek szerént János vagy Iván, Rudolf császárral nem igen jó egyetértésben volt, mindazáltal minekutána Rudolf
Ausztriát maga fiának, Abertnek általadta 1282. eszi, ugy betudta
fúrni János Alberthez magát, hogy Albert ő vele, László király ellen
szövetséget kötött 1286. észt. De sokkal vadabb természetű volt János, mintsem valakivel huzamos barátságot tarthatott volna. Nem
elégedett azzal meg, hogy itt benn az országban háborgott, húzott
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vont, hanem Ausztriába és Stájerországba prédálni femet kikapott,
melylyel azt a kárt tette, hogy Albert felboszankodván, nemcsak ő
rajta, hanem az országon is boszúját állottá, mert 1289. észt. ide beütött, és Nagy-Mártont, Pángártont, Németpordánt, Tormafalut, SzentMargitát, Sopront, Nyéket, Rohonczot, Kőhalmot, Pinkafeldet, Szalonokot, és más mindössze huszonkilencz várost, megvett, s megsacczolt.
Ezek eddig aratás előtt történtek a mondott észt. Aratás után, az
édes atyjáról nyert segitő néppel ismét visszajött Albert, és már akkor egyenesen Kőszeg alá szállott, és azt vítta. A városbeliek hatalmasan ótalmazták magokat, annyival inkább, mert János sokaknak
gyermekeit zálogul magához vette.
Csakugyan elmentek annyira Albert katonái, hogy valami falrontó eszköz által a kőfalon rést ejtettek, és azon a városba berohantak. A városbeli magyarok akkor is mérgesen viaskodtak azokkal,
nyilakkal, fejszékkel, lándzsákkal, kövekkel; aki pedig egyebet nem
kaphatott, sárt hajigált azokra. Az asszonyok a forró vizet, égő üszköket, sőt még a méhvel tele méhkasokat is hányták rajok. Minden
ellenállás haszontalan volt A vár és város Alberté lett. Mind ezekről tenni László király vagy nem érkezett, vagy nem tudott
Harmadik Andrással, aki László helyébe lett kűrálylyá 1290.
észt., ugy látszik eleinte békességben volt János, legalább, amint tartják, az ő udvarából vette el András feleségül Fenennát, a kujáviai
herczegnek ott számkivetésben lévő leányát. De ha volt is köztök békesség, az nem soká tartott, talán csak addig, mig András 1591.
eszi., a felébb emiitett városokat Alberttől visszavette, és ami .azelőtt
Jánosé volt, azt neki visszaadta. A bizonyos, hogy ő más magyar
urakkal együtt csak hamar először ugyan Martell Károlyhoz, azután
pedig Bobért Károlyhoz állott, kik mindketten Andrást igyekeztek
királyságától megfosztani Ugy látszik, hogy ezen pártos urak közt,
legaajosabb és leghatalmasabb volt Osl János, legalább a bizonyos,
hogy 1296. észt. nagy sereggel kellett Andrásnak ő ellene menni, és
őt megzabolázni. Az érsekek s püskökök is véghez vitték András mellett, amit vihettek. Különösen Lodomér, az esztergomi érsek, a győri
és veszprémi püspökök, mindazokat átok alá rekesztették, valakik Andráshoz hosógtelenek voltak, s a többek közt Osl Jánost, és annak
testvérjét Henriket vagy Imrét, és Újlaki Ugrint. De a pártosok arra
sem hunyászkodtak meg, sőt 1299. eszi magát a pápát is magok
résaére akarták vonni, és vele azt akarták elhitetni, hogy András
hibája miatt, az ország igen nyomorult állapotra jutott; azért szükségesképen más királyt kell tenni. Ezenkívül azt is kérték tőle, hogy
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őket az Átok alól szabadítsa ki. A bölcs és előre néző pápa nem hirtelenkedett, hanem Katupányí Gergelyre, aki már ekkor Lodomér helyébe érseknek volt választva, bizta, hogy a dolognak nyomosán járjon végére, és az átok alá vettetteket, ha azok ártatlanok, oldozza fel.
Hihető, könnyen megkészfilt az ő felszabadulások, mert Gergely
érsek maga is halálos ellensége volt Andrásnak. Még eddig mindég
Róbert Károly mellett kardoskodott Osl János és Henrik; azonban mikor már Károly benn volt a Magyarbirodalomban, és minekutána András meghalt 1801. észt, Károlyt odahagyták, és Csehországból az
ifjú Yenezelt hozták be királynak. Azután ismét Ottóhoz ragaszkodtak, és Károly ellen, annak királyságát ótalmazták, a Károly jóakaróit üldözték, név szerént a zágrábi püspök és esztergomi érsek jórfzágait feldúlták, az utolsóbbnak, legalább is ötszázezer ezflst márkát érő
kárt tettek, százötven jobbágyát megölték, szabadság leveleit megégették, a barátokon kegyetlenkedtek, azokat öldösték, az apáczákon
erőszakot tettek s a t. Ezekért s több ilyenekért Tamás, esztergomi
érsek, Őket újra átok alá rekesztette 1305. esztendőben. Mind a ketten viselték a horvátországi bánságot, nevezetesen 1308. észt. ők voltak a bánok, mikor Gentilis kardinál, a Bakos mezejé^aiaagyaroknak
Károlyt igen hathatósan ajánlotta. Az ő atyjuk Henrik is volt bán.
Az ifjú Henrik fia, Lőrincz volt. a Kanisaj família törzsöké s vezeték
neve szerzője.
Osl Péter. Veszprémi püspök, a közelebb emiitett Ivánnak testvérje. Erről sem igen jól beszélnek. Mikor 1289. esztendőben Albert
herczeg Ivánt megnyaggatta, az ő segítségére akart menni Péter
püspök, és egynéhány magyar főembereket maqához hivatván, a dolog
felől ásókkal tanácskozott; de a beszéd közben, valamelyiket szóval
meg találta sérteni, melyen az annyira felindult, hogy kardot rántott,
és ót azzal, ott helyben mindjárt általverte.
Osl Mlktös. Ez is Ivánnak vagy Jánosnak testvére volt, és a
pártoskodásban társa. Veszprém vármegyében Sümeg várát elfoglalta,
és azt harmadik András ellenére egy ideig birta. Mikor 1296. észt.
András király Iván ellen hadakozott, és tőle Kőszeget elvette, ugyanakkor ettől a Miklóstól is Sümeg várát, kemény ellentállás után
visszafoglalta.
O*tó BoMOkoB. Első Lajes alatt macsói bán volt 1354. eszi A
rácsok ellen sokat hadakozott, Zemere nevű vice-bánnal együtt. Gara
Miklós lett ő helyébe bán 1365. észt.
Oartofáai Bfem*. Est küldöttek volt a magyar főrendek 1384.
1IL
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észt. Mária király asszonyhoz követségbe az iránt, hogy a második
András alatt költ, és a nemesség szabadságaira czélozó törvényeket, Mária
újra erősítse meg, melyeket már az Ő atyja is első Lajos 1351. észt.
megerősített vala. Meglett a rendek kívánsága. A Dienes követ társa,
Padvarsia Pál volt. Ezen kívánságra, ugy látszik, az adott alkalmatosságot; hogy Mária, és az ő édes anyja Erzsébet, a nemzet szabadságait bizgatni kezdették; Mária pedig azért engedett örömest eien
kívánságnak, mert már akkor sejthette, hogy sokan Kis Károlyhoz
szítnak a főbb emberek. .
Osztrosith Miklós. Első Ferdinánd király hadainak egyik kapitánya. Makovicza várát ő szabadította fel a bártfai fegyveresekkel,
Nagy László ostroma alól 1536. észt., ahol magát Lászlót is elfogta.
Azután két esztendővel, őt küldötte volt Ferdinánd, Szapolyay János
segitségére Nyáry Ferenczczel,; és Tallóczy Boldizsárral a török ellen,
de a veszedelem felhője eloszolván, Debreozenből visszafordultak. Ott.
volt Ö Perényi Péterrel s másokkal Pest ostromlásában 1542. eszi
Talán ugyan ott is esett el, legalább már 1544. észt. nyomtatásban
ilyen versek voltak ő felőle:
Dnm Patriae contra Turcas, Civesque rebelles
Debita militiae munera solvo, meae :
Adversa nemo vicit me cominus basta
Eminus a parvo saucior ecce globo
Pro Patria cecidisse juvat, videritis ipsi
Dissidio quornm patria victa perit.
Othniár. Bars vármegyei főispán volt Kálmán és második István királyok idejében. Ez az Othmár nevelte fel második Béla királyt
titokban, minekutána annak, és az atyjának Álmosnak szemeit Kálmán kiszaratta volna, és ő jelentette meg második Istvámab, hogy
Béla él, és házasságra is alkalmatos 1129 esztendő tájban. Talán ez
az Othmár volt az is, aki vele volt Kálmán királyival, mikor az a
flastrom, melyet a doktor az ő fűiére tett volt, agyvelejének is egy
részét kiszitta, melyet látván Othmár, a királyt megintette, hogy a
más világra készüljön.
Othmár Péter, Fülöp és János nevű testvéreivel «Ud Károly
király idejében, jól viselték magokat, a Csáki Máté ellen való hadban,
ezenkívül Visegrád és Komárom megvételében, s azon az okon nyer*
ték $*gy Palugyát a királytól Liptó vármegyében 13.17,
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Ottó, Azon négy dominikánus - magyar barátinak egyike, akik
második Aqdrás uralkodásának vége felé utaztak el napkeletre,
ott az Ázsiában maradt magyarokat felkeressék. Három
szárazen és vizén tartott veszedelmes utazások után is; semminek njt* >
mába ez a négy barát ott nem akadhatott, kivévén ezt az Ottó' nftvfttt
aki kereskedő ruhába öltözvén, egy helyen találkozott magyar*) be*
szelő emberekre, akik meg is mondották neki, merre keresse: * tn*g$*r.
rokat, de ő tovább nem ment, hanem visszajött oly caéllal, hogy majd.
több barátot viszen magával, akik az ázsiai pegány magyarokat térit*,
sék, de hazaérkezése után nyolez nappal meghalt. Csakugyan *kulilftt*.
tek a dominikánusok hamar azmtán más rendbeli barátokat a magya-rok felkeresésére. Lásd Julián.
.
Oltó. Bajor herczeg, husaoaStödik magyar király 130$, testein >
dőtől fogva. Atyja Henrik, bajor hercaeg volt, anyja pedig Erzsébet,1.!
negyedik Béla királynak leánya, és épen ezen a tedamentomon v£lasztották őt a magyarok királynak, m» u. Venezelt az afcy^ Csehországba haza vitte 1304, esztendőben. Albert császár ect m Ottót •
segítségül hitta volt a cseh király Vwiegel ellen, d^.Yenm
ajándékokkal mindaddig vesztegette Ottót, hogy azt maga
vonta, és a maga hadainak eleibe fővezérül állította Alberti
Azonban kevés idő alatt meghal az öreg Ventzel király, és a fi* a»«
ifjú Yenczel áll helyébe, aki a magyar királyságod itt hagyta1*; <
pedig a magyarok elválasztják királynak, Usek azejrént
barátság volt Ottó és Yenezel közt, könnyen KgegnjeTte-ait
ifjú Yencaeltől, hogy a magyar koronát*, metyet magáid elvrti <raUl>.
az ő keoéhe visszája, és Magyarországhoz .való jósáról:
Mikor pedig mái nagy tötaunei lovagolta a koroitórftl
felé, egykor setét éjjel a lóhátról a korona tokostól egytitt
elesett Yirradatkor mihelyt .észrevették Ottó és kiiértí arkátt,
fordultak, és azt az utón .gterencsésen megtaljUták. Felelniefl vpltí aü:
ő útja, mert Albert^ császár, akinek barátaágátft a minap dlállott, i» annak fia Bodolf, az ausztriai .hercaeg, neki l<#t vetettiák v^» da A
komkeiő' runáb^ öUözvén^ eltovlte, s bekével EWlénrárra
ahol őt n veszprémi és oeauáü p«epöké^ 'Osakhamjif- megkorooéiAák: >
Onnan-Budára, jötti-.t* ott a koroaát fejében hondpaíáo, aiadek ut-caákat összejárt, bogy. magát renáes királynak kihinlesáe, ée'a «*•>
gyarok szivét magához édesgesse; mindazáltal akik Róbert KárDly-TfeV í
szén valtak,. 6 tőle miqdenfcev idegened mam^tak. Ijegrüg^élttpártfogéi neki O»l Iv^n, és . sumák tovm Osl Bewik voltaké Soh* sémi.
ugyan ő erős lábra a maga királyságit, jnMazáltftl*
2*
Digitized by

Google

agyán akkor kezdett az leginkább ingadozni, m. u. az if}a Venczel
croh királyt Olnftezben megölték, ugyanis annak birodalmain Rudolf
ausztriai, és Henrik karínthiai herczegek villongtak egymás közt.
OtW Henrik részére állott, de Rudolf lett az erősebb, és igy Ottónak is bukni kellett Hogy tehát magának olyan gyámolt szerezhessen, melyhez bátran támascfcodhassék, mások tanácsára Apor László
erdélyi vajda leányát kéri magának feleségül, kit is hogy annál bizonyosabban elnyerhessen, maga is elment Erdélybe, és magával a koronát is elvitte; de nemcsak menyasszonyt nem kapott, hanem őt a
vajda, amint írják, Albert császár kérésére, fogságra is tette, melyben
m. u, tovább esztendőnél sanyargott volna, olyan feltétel alatt szabadulhatott meg, hogy Bajorországba haza megyén. Kénytelen volt erre
Ottó reááHani, annyival inkább, mert a pápa is ő tőle az országot
Róbert Károlyaak ítélte. Mihelyt hát szabad lábra kelhetett, 1308
értendőben haza ment Bajorországba, és többé vissza sem jött, mindazáltal a királyi titulust ott is megtartotta, mindaddig, mig 1312
esztendőben meghalt életének 52. esztendejében.
OtWte Hím, Albert király alatt budai lakos volt. Már abban
a* időben is, amint Thuróczi írja, kétféle lakosok voltak Budán, t. i.
magyarok és németek, kiknek ősi szokások volt az, hogy egyik esztendőién magyar, másikban pedig német bírót tettek. Minekutána
pedig Albert lett király, a németek ezt a szokást el akarták bontani,
és a magyarokat a bíróságtól egészen ki akarták rekesztem. A többi
magyarok közt, kiváitfcépen ez az ötvös János szegezte azoknak ellenök magát Némely boseus németek egykor módot találtak benne,
hogy é t tere kerítették, nagy kínzások közt megölték, nyakára egy
nagy követ kötöttek, és a Dunába vetették. Nyolczad napra leődfott ae ő nyakából a kő, és holttestét a viz a partra vetette. Még
a k t a látszottak testén a kínzásoknak helyei, melyeket a magyarok
latrán, nniH^t gondolták, kik és mi okon ölték meg őt, azértis
nagy döböeséggel a nettet lakos társaikra rohannak, sokaknak házaikat felprédáiják, és közőlek némelyeket meg is ölnek. Váltig csendesítette őket egy Jákob nevft kegyesfimncziskánusbarát, keresztet tartr
vá» kesében, de ők arra semmit sem hajtottak, hanem inkább Jákobot
is- öleikbe felvették, egy ideig minden sérelem nélkül ugy hordották,
tartan békével elbocsátottat Bz 1488. esztendőben történt, Albert
B o * * létében.
é t J É M . (Szerdahelyi); A tmdai « é U 1527. esztendőben 17.
mart art végezte, hogy az országsak minden lakosai, minden kész
pémOksuk s ntarhájoknak tieedét eskuvés alatt adják elő Szapelyay
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János király számára, hogy az magát első Ferdinánd ellen óteteazhassa. A szepességi városokra, nevezetesen Lőcsére est a Jánost fcttdötte Szapolyay maga levelével, hogy ott ezt az adót vegye fel Épen
pünkösd ünnepében ért ő Lőcsére, és már a lakosok esketfeéhez akart
fogni. A magistratns a sok hamis eskfivéstöl tartván, arra kérte őt,
hogy valami bizonyos summával elégedjék meg. Eteinte ugyan «st
mondotta, hogy nem ngy van elbocsátva, mindazáltal sok untatta
után ötszáz forintot kívánt, de utoljára kétszáz nyolezvati forintra szállott, melyeket hogy kifizettek, tovább ment.
Ozoray FIHGp. Zsigmond király idejében, a sókamarák főtisztje,
szőrényi bán, temeei főispán és a sárkány rendének tagja. Azt mondják, hogy csizmadiaBágból ment volna ennyire, öt küldötte volt
Zsigmond 1418. esztendőben Olaszországba a veiencaésekre, ahol
ő eleinte igen jó szerencsével járt, sok várat és várost elfoglalt, katonái sok prédát nyertek, agy hogy annak csak tizedrésze, melyet ő
magának elvett, hatvanhatezer aranyra ment. De abban hibázta el a
dolgot, hogy egyenesen Tarvis (Treviso) városa alá nem szállott, mert
az eleinte magát kész lett volna feladni, de míg ő prédálni járt, addig Tarvis magát jó rendbe szedte, és őneki ellentálhatott Némelyek
agy tartják, hogy ő önkényt kedvezett a velenczéseknek, és önkényt
engedett nekik arra időt, hogy magokat ótalmazó állapotba helyhefetessék, mivel azok neki a sok pénzzel eszét vették; sőt Bonfin azt is
irja, hogy a király az ő csalárdságát megtudván, szájába olvasztott
aranyat öntetett, és ngy ölette volna meg öt; de a nem igaz, sőt bizonyos az, hogy ő ezen had után még egynéhány esztendeig élt, Zlifmondot a konstancziai (kostniczi) gyűlésre is elkísérte, ée M é róU
1417. esztendőben Sztáray Albertnek adott királyi levelébe* igen jfl
emlékezett. Bizonyos az ú, hogy még 1423. észt. tettesi főispán vWt,
és akkor a lengyel királyival kötött békességnek az ő neve is alájt
íratott. Borbála nevű leánya enyingi Török Imréhez ment férjhez* akivel sok szép jószágot nyert Imre.

P.
Pacsot JfeMft. L. Patoot János.
Paltes Jáaes. Lásd Perneszy Miklós.
Paksy Mihály. Ott volt Szapolyay Jánossal 1515. «zt. Belgrád
és Szendrő közt Sarnó vára ostromlásában, és ott senki olyan viteti
bátorságot, mint ő nem matatott. Mikor a törököktől visszanyert
ágyukat kerekekre rakatná, egy kő golyóbis, mely a várból jött, Ót
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megölte, ugyanott esett el az ő öcscse Gáspár, aki bátyja halála után
biztatta és tartóztatta a futásnak indult magyarokat.
Paksy Balázs. Lásd Móré Fülöp. Győri püspök volt, mikor Mohácsnál elesett 1526. észt.
Paksy Gáspár, Eleinte Szapolyay Jánost követte, azután pedig első
Ferdinándhoz állott, és annak lovasait Majláth Istvánnal és Pekry Lajossal együtt vezérletté, mikor Bodó Ferencz Egernél fogságba esett 1527.eszt.
Paksy János. Lásd Alapy János. Száz lovassal segített Telekesy
Imrének, a fehérvári basát megverni 1549. észt.. Komáromi kapitány
volt 1552. észt. Ott fogadta ő igen jó szívvel Zay Ferenczet és Veráneeics Antalt, a Ferdinánd király Eonstantinápolyba igyekező követeit, és ő küldötte el azokat hajón Ó-Budáig 1553. észt. Igen megbarátkozott ő akkor ezen követekkel, ugy hogy azok mind Ó-Budáról,
-mind Konstantinápolyból leveleket küldöztek neki, és őt utazások felől
tudósították. Ó-Budáról azi írták neki 25. jul. vissza, hogy őket az
oda való basa illendő emberséggel fogadta, és azt ők arra reávettéki
hogy parancsoljon a szolnoki, temesvári, lippai szandzsákoknak, ezenkívül Petrovich Péternek és az erdélyi uraknak, hogy Ferdinánd
ellenére semmit ne mozdítsanak, és a zenebonáskodástól szűnjenek
•meg; de azonban a basa azt kívánta, hogy Ferdinánd is Dobó Istvánt
Erdélybe ne küldje, hanem Báthori Bonaventura ott való szolgalatjával elégedjék meg. Továbbá azt is megírták, hogy őket a basa
igen csekély Övekkel ajándékozta meg, de azt ígérte, hogy majd ha
Konstantinápolyból visszafordulnak,
akkor drágábbakkal fog szolgálni. Busbeck Gislent is ő kísérte el egy darabig tizenhat huszárral
Komáromból, akit 1555. észt. küldött Ferdinánd, Zay és Veráncsics
után Konstantinápolyba Busbeck által, aki Ferdinándhoz hazajött,
.megírta Veráncsics Paksynak, ázsiai követségöknek és fáradozásaiknak
•hasznát vagy haszontalanságát, mely abból állott, hogy a Szulejmánu l kötendő békességet, már most két dolog hátráltatja, egyik az,
hogy már Szulejmán a persákkal, a maga részéről igen kívánatos békességet kötött, másik pedig a franczia király, aki Szulejmánt minden
megszűnés nélkül élesíti és bujtatja Ferdinánd ellen; azonban más
oldalról Izabellát is eszeli és a török segítséggel is kecsegteti. A
többi dolgoknak élő nyelvvel vató- előadását Busbeckre bizta Veráncsics. Ebben a levélben nem egyszer szólítja Veráncsics PakByt maga
leomjáflak, mely komaság ő közöttök talán azalatt állott fel, míg Veráno6ics Komáromban mulatott. Maga Paksy is irt olykor Veráncsicshoz, & a többek közt egy levelében a reménységnek néminemű sugarát nyújtotta neki az egri püspökség felől. Igen megköszönte Verán-
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csícs Paksynak, ezt az ő felőle való nagy vélekedését és magas gondolkozását, és azt felelte, hogy 6 erre az egész Magyarországon legnagyobb püspökségre, ingyen sem vágyik, mind azért, mert ő még csekély szolgálataival arra magát méltóvá nem tette, mind azért, mert ő
nála érdemesebb férfiak is vágynak arra az országban, p. o. Gregoriancz Pál. Ami pedig Őt illeti, ő megelégednék most Örömest a gyári
püspökséggel, annyival inkább, hogy azzal szomszédos és határos az ő
pornói apátnrsága. Továbbá jelentette neki Veráncsics azt is, hogy
mind ő, mind Zay, többnyire magok pénzén élnek Konstantinápolyban, és a király költségével csak csinosan és gazdálkodóképen bánnak,
nehogy könnyen költőséggel vádoltathassanak. Mindezeket a közelebb
emiitett 1555. észt. 1. jul. irta Veráncsics Paksynak Konstantinápolyból Ugyanezen esztendőben Veszprém körül, derekasan megverte Paksy
Velicián basát.
Paksy Jéb. (Pákosi) Ezt Istvánffy Jakabnak irja, de bizonyos,
hogy igaz neve Jób volt. Mint Báthori Bonaventura lovasaink hadnagya, Dobó Istvánnal együtt ótalmazta ő Eger várát 1552. «szt,
ahonnan midőn kétszáz derék haszárral a törökökre kicsapott volna,
eleinte ugyan emberül szabdalta és fogdosta azokat, de a török spahik reáfelesedvén, azok az ő katonáit nagyobb részt levagdalták, ami
megmaradt, azt magával együtt elfogták. Igen kinos halállal vesztette
el Ahmed basa az Ő társait. Ugyanis azokat olyan helyre vitetvén,
ahol azokat a várból könnyen lehetett látni; ott azoknak nagy kalapácsokkal, kezök és lábok szárait, melleiket és minden csontjokat öszszetörette. így vészének el a többek közt Katics Miklós, Tarjáni Ferencz, Jánosy Miklós, Rácz Farkas, Sény Ferencz s a t. Minekutána
ezeket kivégeztette Ahmed, azt kiáltotta a várbelieknek, hogy ezek
azon seregből valók voltak, amely a várnak segítségére akart menni*
most már 6 ezt a sereget megvervén és ejszélesztvén, legtanácsosabb
lesz, ha a segítségnek még csak. reménységétől is megfosztatott várbeliek, magokat feladják, mely hazugságra Dobó mély hallgatással feleltetett. Ami JÓbot illeti, minthogy ő felőle megtudta Ahmed, hogy
ő a közelebb leirt Jánosnak atyjafia, őt életben megtartotta ugyan, de
egynéhány zászlókkal Konstantinápolyba küldötte, ahonnan Zay Ferencznek és Veráncsics Antalnak, Ferdinánd nevében való magok közoenvetésókre és kérésökre, szabadulhatott haza 1553. észt. Felesége
Homonnay Gábor leánya, Margit volt. Egyéb jószágai közt Bihar vármegyében Sámsonban egy teleket, Sámson mellett pedig Tamásiban
tizenkiléncz portát bírt, de amely utolsóbb falu már ma puszta.
Pál, Pécsváradi első apátur. Sok szép szabadsággal ajándékozta
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meg sz. István király ezen apáturságot, ennek a Pálnak idejében. Nevezetesen adott neki kétszáz katonát, hogy ha villongás találna támadni, azok az apátnrnak ótalmára legyenek, és mikor a királyhoz megyén, tizenketten kisérjék. Ezen kivül, hogy a pécsváradi apátur, csak
az esztergomi érsektől hirdetett gyűlésben tartozik megjelenni, püspöki süveget, papucsot és gyűrűt viselhet, a klastrombeliek az ekklézsiai dolgokban csak az esztergomi érsek, a külsőkben pedig csak a magok
apátnrjok törvényszéke alatt legyenek, kivévén a főbenjáró ügyeket.
PáL Dominicánas barát és ekklézsiai törvényt (jus canonicum)
tanité professor. Jószágos magyar embernek kellett neki lenni, mert
ő épitett az országban legelső klastromot Győrben, a sz. Domonkos
szerzetén lévő barátoknak, abban az esztendőben, melyben sz. Domonkos meghalt, t. L 1221. észt. Azon szerzetesekkel sokat munkálkodott ő a Moldvaországban lakott kunoknak keresztyén hitre való téritésökben. Ugyanott ölték meg őt negyedik Béla idejében, kilenczvened magával a tatárok 1241. észt.
Páiffy PáL Egy a még ma is virágzó Pálffy nagy famíliának
elei közöl. A Pálffy név erre a Pálra ragadt először azon az okon,
mert az ő atyját Pálnak hittak, aki őt Illyés Erzsébettől nemzette.
Pálffy Miklós. A most emiitett Pálnak fia. Dercsika és Báró
nevű falukról irta magát, melyeket ő birt.
Pálffy Lfrincz. (Cselesztői). A közelebb irt Miklósnak fia, és
igy Pálnak unokája. E volt a Pozson vármegyei nemesség kapitánya
a mohácsi padban 1526. észt., ahol talán el is esett.
Pálffy Pál, (Dercsikai és Bárói). Lőrincz fia. Erdődy Judithtól
Péter nevű fiat hagyott. Ennek a Pálnak, az Erdődy famíliába való
házasodásától togva irta, amint mondják, magát a Pálffy família erdődi Pálffynak.
Pálffy Péter* A közelebb említett Pálnak, Erdődy Simon püspök testvérhúgától, Judittól való fia. Erről a Simon püspökről maradt
ő reá Csábrjlg vára, melyből az ő embereit 1549. esztendőtájban kiverte volt Balassa Menyhért, és azt magának elfoglalta és tolvajokkal megrakta. Dersffy Zsófiától hét magzatot nemzett és hagyott, úgymint: 1. Tamást, a palotai kapitányt, aki Szécsén alatt esett török
fogságba 1562. észt. Lásd Krusics János. 2. Györgyöt. 3. Jánost, aki
tatai kapitány volt. 4. Istvánt, a komáromi kapitányt 5. a halhatatlan Miklóst, kinek nagy tettei egy igazán iró Homerust, amint várnak, ugy meg is érdemlenek. 6. Katalint, aki először Krusics Jánossal, azután a palatínus Illyésházy Istvánnal élt házasságban. 7. Magdolnát, Balassa Péter házastársát
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Ptíffy J á r a . Est küldötte volt Szapolyay János 1527. eset. az
olmficzi gyűlésre, Statilius Jánossal és másokkal, hogy ott a lengyel
király Zsigmond küldöttjeinek közbirósága alatt, a Ferdinánd követeivel hányják vessék meg, melyik résznek van igazabb és nagyobb jusa
a magyar királysághoz, Ferdinándnak-e, vagy Szapolyaynak P Bizonytalan, volt-e vagy sem atyafisága ennek a Jánosnak az eddig említett Pálffvakhoz.
Páíafy Ferencz. Lásd Túry György. Erről a Ferenczről sem tudhatni, micsoda köze volt a nagy Pálffy famíliához.
P a l i m JánM, Anránai perjel volt első Lajos uralkodásának
vége felé. Lajos halála ntán ez a Palisna volt egyik fó ellensége az
ő özvegyének Erzsébetnek, és az ö leányának Mária királyasszonynak
1362. észt. Zala vármegyében, a Kanizsa vize mellett, egy Újudvar
nevű felüt zálogba vetett ez a Palisna a Kanisay famíliának négyezer
arany forintig, azalatt a síin alatt, hogy ő a félvett pénzt, az anyaszentegyház ótalmára fogja fordítani, de ugy látszik, hogy 6 azt, a
Mária királyastszony ellen való pártütésre szánta és költötte; legalább
a bizonyos, hogy már 1383. eszi a nagy gyannság miatt őt a perjelségből ki kellett tenni. Már akár érdemiette ő meg ezt a kitételt,
akár nem, de azért ő eléggé bosznt állott Erzsébet és Mária királynékon. Ott volt Palisna, mikor a királynékat Horváth János 1386.
eszi Diakovár körül elfogta, és az ő keze alatt szenvedte Mária a
fogságot mindaddig, míg egyfelől a velenozéeek, másfelől a magyarok az ő szabadon való bocsátására nem kenyszeritették Palisnát 1387.
eszi Ámbár pedig meg volt fosztva a perjelségtől Palisna, de ő sem
Aurána várát, sem az ahoz tartozó több jószágokat kezei közöl ki nem
bocsátotta. Laczk Albert volt ő helyébe perjelnek kinevezve, de Air
bért öt Anrána várából 1389. esztendőben sem verhette ki; sőt &
Horváth János, aki némely bosnyákokkal Palisna segítségére jött, Aarána alól elverte, és annak ostromlását velők félbehagyatta. Mindaz~
által azután kevéssel, még azon esztendőben, egy ütközetben olyan
sebet kapott Paliana, mely őt három hónap alatt a más világra
elkísérte.
**tom CyöTfy. Bosnyákországi pftspök volt 1*26. esft., és
ugyanakkor a mohácsi veszedelemben asett el.
Pftléogr Péter és Máté. Az alább irt Petin* vagy Pánki Péter
fiai. Lásd Petina Péter. Ezek a testverek, atyjok bűnétől tiszták vol- *
tok, vagy ba valami részők volt abban, ast valami jttes tették által
magokról lemosták, ugyanis az a Károly király, aki as ö atgjokat
Purustyán várától uegtatotta, ezeknek Palóca aevö falut a4ott üng
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Tármegyében, melyben minekutána ők várat, vagy kastélyt építtettek
volna, a Petina, Petene és Panki nevet elhagyták, és magokat Palóczyaknak nevezték. Ezért a faluért, az a Sinka Péter, akiről alább, a
maga helyén szó vagyon, perbe fogta volt ugyan őket 1333. észt., de
a sok per után is ezek lettek minden törvényszéken a nyertesek. Máténak négy fia maradt: 1. Péter, aki famíliáját Máté, György és Imre
nevű fiákkal szaporította, kikről mindjárt lesz szó, leányát Hedviget
pedig Perényi Miklóshoz adta férjhez. 2. András, kinek fia Miklós,
élt ugyan még 1417. eszi, de magtalanul halt el. 3. Domokos, aki
leleszi prépost és egyszersmind Dalmácziában drivastói (drivesti) püspök volt, és 1403. esztendőben halt meg Leimen. 4. János, kinek
fia Imre 1400 észt. egri pap ur és szatmári esperes volt.
Palóczy Máté. Péter fia, Máté unokája, diós-győri kapitány,
Szabolcs. Borsod és Abauj vármegyék főispánja, országbírója, utoljára
pedig palatínus Zsigmond király alatt. Ugy látszik még egyik hivatalt sem viselte 1403. észt., mikor a leleszi káptalan arról tett panaszt a jászói káptalan előtt, hogy ez a Máté, Imre nevű testvérjével,
a most emiitett Domonkos prépost és drivastói püspök halála után,
annak leleszi udvarába és házába berontott, onnan második András
királynak, a leleszi prépostság fundálásáról szóló levelét, és azon felül
nyolczszáz forintot erőszakkal elvitt. Azután egy éjjel ugyan Imrével
együtt, a templom sekrestyéjének ajtaját betörték, ott két ártatlan
frátert vagy szerzetest meg akartak fejétől fosztani, hanem ha mások
azokat az ő kezökből kiszabadították volna. Egykor pedig fényes nappal a templom tornyából a frátereket lehajtották, közölök sokakat kegyetlenül megkinoztak, ugy hogy egy azok közöl, a nagy verés miatt, elméjében is megháborodott. E sem volt elég, hanem a leveles házat is
feltörték, az abban lévő leveleket elolvasták, akinek akarták elosztogatták, és magokkal nyolcz ezer forintot vittek el. De talán mind
ezen károkat idővel visszapótolták, és épen azért voltak azután Zsigmond király előtt becsületben. Máté 1418. észt. lett kapitánynyá és
főispánná. Országbírója volt 1426. észt., mikor üjhelyt és Sárospatakot nyerte Zemplén vármegyében. Palatinusságot 1434. észt. ért, és
azt két vagy három esztendeig viselte. Ágota nerft féleségétől négy
magzatot hagyott. 1. Veronikát, Bcbek Imre hitvesét. 2. Pétert, aki
1436. észt. Uj helyen a sz. Imre herceeg templomiban pap volt. 3.
Simont. 4. Jánost. Palóczy Imre. A közelebb irt palatínus Máté testvérje, kivel
együtt háborgatta ifjúságában a leleszi káptalant. Nagy kedvességben
volt Zsigmond király előtt, kinek udvari vitéze volt. Mind azon jó-
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szagok ót is illetlek, melyeket Zsigmond Máténak adott. Gyermekéi
Anna és László.
Paléezy György. Ez is Máté palatínus testvérje, 1408 észt. szepesi prépost, azután 1419. észt. erdélyi püspök, utoljára esztergomi
érsek 1423. észt. fogva. Mikor Zsigmond király 1436. észt. Csehországba szándékozott, de szokása szerént, uti költség nélkül szűkölködött, az érseknek vetette zálogba Dechtent és Patakot. Ö koronázta
meg Albert királyt 1438. észt., annak feleségét is akarta, de azt Roagony Simon veszprémi püspöknek kénytelen volt akkor általengedni;
ngy mindazonáltal, hogy ezen egy eset által az esztergomi érseknek
királyné koronázására való jósa kétségbe ne hozassák. Albert király, Hont vármegyében, Drégel várát és némely városokat ajándékozott neki 1439. észt. sz. Mihály hava elején halt meg Esztergomban. A szepesi templom bövitésére és njitására ezer arany forintot hagyott, mely summát, hogy az esztergomi káptalan ki is fizetett, arról
Karácsonmezey János szepesi kanonok adta kezeirását
Paléezy Simon. A palatínus 'Máté fia. Nagy pártfogója volt
Ulászlónak, az Özvegy Erzsébet ellen, és mihelyt megtudta, hogy Ulászló
Budára érkezett, mindjárt odament az ő udvarlására. Fölovászmester
volt már 1441. észt., mikor Szombathelyen ajáirta annak a békesség
levélnek a maga nevét, melyre ott Ulászló lépett a. Ciliéi grófokkal,
Fridiik és Ulrikkal. ő is kötelezte magát Julián kardinálnak 1444. észt.
a török békesség felbontására, és igy jelen volt a várnai veszedelemben.
Ez a Simon birta Helmeez várát, melyben neki egy Matyttoz Péter
nevű kapitánya volt. A leleszi káptalan arról tett panaszt 1458 észt.
Mátyás királynak, hogy ez a Péter, Palóczy Simon megegyezésével, a
káptalannak Zemplén vármegyében Csernye és Gólyán nevű faluira
rontott, és onnan hét jobbágyat fogva elvitt, azonkívül sok marhát
hajtott el. Az egri káptalanra bízta a király ezen dolognak megvizsgálását, és hogy Palóczyt kapitányitól együtt idézze a király eleibe,
ahol mivel ők a rendelt időre meg nem jelentek, a perben megbuktok. István nevű fiút hagyott.
Palóczy István. A közelebb irt Simon fia. Petényi Erzsébettel,
kivel 1489. «zt. élt, Antal, Mihály és Katalin nevű gyermekei maradtak, kik alább mind a hárman szftletésök rendje szerént fognak
emlittetni.
Palóczy Imre. A felébb irt palatínus Máténak, János nevfl fiától, az Ung vármegyei főispántól való unokája. Főpohárnok és lovászmester. Más főrendekkel együtt ez is kezességet vett magára 1470.
eezt. Mátyás király mellett, hogy többé adót nem. fog az országra
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vetni, az ország akaratja ellen. Bizonytalan, mi okon tette volt ót ki
Mátyás király a pohárnokságból, de nemsokára visszavette ót maga
kegyelmébe, agy hogy lovászmester volt már 1473. eszi, mikor ót Orazágh Mihályival a palatínussal és másokkal a király Nissa (Neisse) városába küldötte, hogy ott a lengyelekkel békességet kössön, de akkor
abból semmi sem lehetett. Rozgony Osvát leányától Dorottyától, Anna
leánya maradt, de aki bizonytalan hova lett. Imrének egy Zsigmond
nevű testvére .szeretni püspök volt 1475. észt.
Palóezy László. A felébb irt Imrének, Máté palatínus testvérének fia. Valamint az atyja, ngy ő i s , udvari vitéze volt Zsigmond
királynak, akit elkísért Rómába, aholottis nemcsak magához mutatta
a király kegyelmét, hanem még inasát is Gál Imrét megnemeeitette,
Rómában 1433. eszi Jakab apostol napján költ levele által Öt küldötte Albert király 1439. észt. Berzeviczy Istvánnal a lengyel királyhoz, hogy azzal békességet csináljon. Albert halála után ót küldöttek
egyiket a magyarok ugyan Lengyelországba, hogy Ulászlót magyar
királyságra hija meg, és minekutána az ó társai visszajöttek is, ó ott
maradt Ulászló mellett mindaddig, míg Magyarországra elindult, és
ót egész Budáig mindég nyomba kisérte. Országbirája volt ez a Patócay 1446. észt , amikor a sági prépost arról tett panaszt ó előtte,
micsoda károkat tett Cseh László az oda való klastromnak. Lásd Cseh
Péter. Ezen dolog iránt Pestről egy levelet küldött a váczi káptalanhoz, hogy egy embert rendeden ennek megvizsgálására. Hunyadi János gubernátor 1447. észt. Gara Lászlóval és más föemtorekkel Bécsbe
küldötte őt, hogy ott Fridrik császárral békességet kössön; de valamint máskor, ugy ekkor is a követség Fridrikkel nem boldogulhatott;
mindazáltal még azon esztendőben Rakelsburgban (Radkersburgban)
két esztendeig tartó fegyvernyugvásra vehette társaival együtt Fridriket. Egyik ő békéltette össze Hunyadi Jánost, Brankovich GyŐrgygyel, a rácz despotával 1451. észt., mely békesség, hogy annál állandóbb legyen, Brankovich a maga unokáját, a Hunyadi fiának Mátyás
nak feleségül ígérte. Minthogy pedig Fridrik császár mind csak nem
akarta kiadni magától Latslót, a választott magyar királyt, a többi
főrendekkel együtt, a bécsiekkel Palóezy is össMszöveikeoett ugyan
Bécsben a császár ellen. Minekutána ez a László király, a Fridrik
udvarából kiszabadult, mindenkor a legfontosabb dolgokat bizta Palóczyra; nevezetesen a felró Magyarországon pusztító csehek megzabolásasát, és 1456. eszi némely parasztok Lecsillapítását, utoljára pedig 1457. észt. Várday Istvánnal, a kalocsai érsekkel Franciaországba
küldötte ót, hogy az oda való királynak leányát neki feleségül nosza.
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Mátyás király előtt is megtartotta mindenkor a maga tekintetét
és becsületét; és épen nem hihető amit Bonfin ir, hogy ő is azon
pártogok közt lett volna, akik 1450. észt. Mátyás helyett Fridrík császárt szándékozták magyar királynak tenni, annyival inkább, mivel
bizonyos, hogy abban az esztendőben őt Mátyás a felébb emiitett csehek eÜen küldötte, ahol Ő magát igen jól is viselte, de azokat
csakugyan meg nem törhette; sőt azok kapitányainak Posovay Jakabnak és a többieknek, akik Komlóson egy aj erősséget csináltattak
vala, kénytelen volt Homonnay Istvánnal és Bertalannal és Perényi
Istvánnal 1460. észt. 15. apr. négyezer kétszáz és ötven arany forintnak, négy hét alatt, a kassai biró előtt leendő fizetésére kötelezni;
amikor ellenben azok azt Ígérték, hogy ezen summának lefizetése után,
ők h le fogják a komlósi erősséget rontani. Ott volt László azon papi
és világi urak közt, akiket Mátyás 1463. észt. Németujheryre Fridrik
császárhoz küldött, hogy attól a magyar koronát váltsák ki, és vele
állandó békességet kössenek. Csak Vitéz Jánost, a váradi püspököt bocsátotta be Fridrik a városba, a többi követnek pedig Sopronba kellett visszajőni. Egy hónapig tartott Vitéz Jánosnak a császárral való
tanácskozása; akkor pedig közakarattal Palóczyt Sopronból magokhoz
hivatták, hogy a koronát nézze meg. Azt mondják, hogy Fridrik más
két koronát i& csináltatott volt, a magyar korona formájára, de Palóczy a valóságos koronát a többitől egy tekintetre mindjárt kiismerte
és kiválasztotta. Még 1470. észt. is viselte az országbiróságot, mikor
Mátyás király mellett, más urakkal együtt, ő is kezességet vállalt,
hogy több esztendőben nem fogja kívánni azt a rendkívül való adót,
melyet akkor az országra vetett vala; de az esztendő vége felé meghalt, még pedig mag nélkül.
Pt&fczy ABtaL A felébb emiitett Istvánnak, Perényi Erzsébettől
valé fia, Zemplén vármegyei főispán. Annak a békességnek, melyét
1491. észt. 20. febr. Kassa alatt csinált Ulászló király a maga testvéröcsc8ével Albert herczeggel, ez az Antal is aláirta a maga nevét.
Jeienvolt a rákosmezei hires diétán 1505. eezt. Ó is egyik áldozatja
lett a mohácsi veszedelemnek 1526. észt., és mivel semmi gyermekei nem maradtak, az Ő várát Sárospatakot, aaréletben maradt Perényi Péter, akkor mindjárt elfoglalta.
PftMccy flffhálv. A modt emiitett Antalnak testvérje, második
Ulászló királynak főpohárnokja és kamarása 1514. észt. Bátyjával
Antallal együtt nyerte volt meg Ulászlótól a leleszi prépostságon való*
jus-patronatnsfc, 1506r.es 1510. esztendők közt valamikor; mindazáltal
oly fettétel alatt; hegy keséiket a prépostság jószágaira soha semmi szin
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alatt
észt.
kon
irást

ingyen se vessék. Ez is mag nélkül halt el. ügy látszik 1519.
halt meg, legalább az az esztendő van metszve, az ő Sárospataa nagy templomban lévő veres márvány kövére, melyen ilyen
is olvashatni:
Hic situs Antoni es, Michaelque
Quos prius unus amor, nunc
Iste domi clarus, Regali clarus
Altér; jam supero est clarus

Palóczya proles
habét urna duos.
in aula
uterque polo. 1519.

Az is meglehet, hogy ezt a koporsó követ, még életében készítette el,
az akkori szokás szerént, és igy az 1519. csak a koporsó készületének
idejét jelenti, mert lám Antalról is ugy van a versekben szó, mint
holtról, holott ő azután még hét esztendővel esett el, s nem is feküdt
soha a pataki templomban.
Palóczy Katalin. Antal és Mihály téstvérjök, kinek első férje
Osaholyi Imre, második pedig Baskay György volt. Ez a Katalin,
minekelőtte a Palóczy nevet koporsóba vitte volna, PalóczOt kaatélyostól által engedte s adta örökösen Dobó Ferencznek, mint maga osztályos atyjafiának, Szapolyay János Jielybehagyásával, hihető a mohácsi
veszedelem után csak hamar.
Palujrjay. Ennek a famíliának ajándékozott Mária király assz ony
1385. észt Veres-Oroszországban némely jószágokat, melyekbe az akkori odavaló kapitány, Bebek Imre állította azt be.
Pályi László. Ennek a Lászlónak, a nagy Hunyadi János, Bihar vármegyében, egy Fehér-Osanálos nevű falut ajándékozott vala,
de amelyről ugy látszik, semmit nem tudott Hunyadi felesége Szilágyi Erzsébet, mert Hunyadi halála után, vissza akarta a falut foglalni Lászlótól; de ni. u. László a Hunyadi levelét megmutatta, nemcsak nem bántotta többé őt Erzsébet, hanem Mátyás király megegyezésével, egy Budán költ uj levél által, őt annak bírásában megerősítette 1461. észt.
*
Panky Jakab. Ung vármegyei főispán volt 1290. esztendőben
amikor egy Fata nevű szolgálót hat markon vett meg, Imre és Miklós nevű Ung vármegyei emberektől örök áron.
Parlagliy Gyür;y. Mikor Mátyás király 1463. észt. Jajcza várát
a törököktől Bosnyákországban visszavette, odajárt ő veje<a,ba&?».ez a
György. Mind azért, hogy magát ott yS\ viselte, mind pedig azért,
mert maga költségén katonáskodott, Eállay Jánossal és Pállal együtt,
nekik h$rmójoknak rendelte, költségök visszapótolásáca, Mátyás király
a kamarának minden nyereségét, mely Szatmár vármegyéből .1464.
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eszi fos; kerülni, t i. minden öt portától egy arany forint. A parancsolat, melyet ez iránt küldött Mátyás Szatmár vármegyére, Jajcz*
városában 1463. esztendőnek utolsó napján költ. Valami Trewtl Miklós nevű ember mag nélkül halván el, Széchy Dienes, az esztergomi
érsek, irt Jánus Pannoniusnak, hogy annak jószágait valami módon
nyerje meg neki a királytól, de azt irta vissza í&nus Pannonius, hogy
minekelőtte az érsek levele hozzá elérkezett volna, már azelőtt halt
nappal a szekosői Herczeg família, Parlaghy György és Kállay Pál, a
mondott magva szakadt jószágot magoknak a királytól megnyerték, és
tőle afelől kézírást is kaptak. Ez 1464. észt történt. Szabolcs vármegyében Hatház és Sámson közt vagyon most egy Parlag nevtt puszta,
melyről a Parlaghy família neveztetett.
Parlaghy Menyhért. Szabolcs vármegye részéről ő volt a rákosmezei diétán Dersy Kelemennel 1505. eset.
Parlaghy Ferenez. Első Ferdinánd híve volt Szapolyay János
ellen. Egyebek közt ezt is elfogta Kun Kocsárd Saatmáron 1536. észt.,
és őt Váradra vitte Szapolyayhoz, ki is őt fel akarta akasztatni, de
az ő testvéreinek, Pariaghy Lászlónak és Bertalannak kérésére, csak
fejét vétette. Lásd Kun Eocsárd.
. Pata vagy P«ta. Edömér unokája. Lásd Edumen. Ez épített a
Mátra hegy alatt egy várat, kétség kívül ott, ahol most Pata nevű
város fekszik, Heves vármegyében, Gyöngyöshöz egy mértfÖWnyire.
PataMfc Péter, A hires Zriny Miklós alatt katonáskodott, akivel s Nádasdy Tamással hadakozott 1556. észt. a törökök ellen. Mftsuttig ugyan, de kivált Korotna alatt mutatta bátorságát, ahol Tompa
Istvánnal ő hágott fel legelőször a sáncára, melyet a németek s magyarok látván, neki utánamentek, és mind a várost, mind a várat megvették. Ugyan Zriny Miklós mellett esett el a szigeti kapuban 1566. észt.
Puttky Bemetor. Ilyen nevű ember első Károly és Lajos alatt
:
élt. Ennek özvegye általtátván azt, a sok perlekedés után; hogy. egy
KuthuvnevCt falu, a Hernád vize mellett, nem őt illeti, ámbár azt
eddig 6 birta, baaem a szepesi káptalant, azt a falut, az egri káptalan elölt, a szepesinek általvallotta s adta 1345. észt.
Mattat Péter. Lásd Patachich Péter.
Pstócsy Mikié*. E« temettette el Erdélyben Almáson Ozibak Imre
vajda holttestét, mint annak közelről való atyjafia, és annak haláláért vató boszáállásban is részt vett 1534. észt. Felesége Bethlen Miklós leánya, Erzsébet volt, és annál fogva a férfi ág jusa ellen is elfoglalta Erdélyben Bethlen várát, melyet aztán az 6 fiai is, Boldizsár
és RreBCft bírtak, de amely idővél vi&zaszállott a Bethlen famíliára.
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Patócsy Ferenci. Miklós fia. Alsó-Eperjesen született Arad vármegyében. A Szapolyay János Özvegyének Izabellának legbizottabb
titkos tanácsosa volt, Martinuzzi Györgygyei, Petrovich Péterrel és
Losonczy Antallal. Nemis csalta ó meg Izabellának hozzá való bizodalmát; sót azt a Martinuzzi incselkedései ellen, amint lehetett, hi?en ótalmazta; nevezetesen 1550. észt., amikor az eddig hamu alatt
lappangott bizodalmatlanság és gyúlölség, magát Izabella és Martinuzzi közt kiütötte. Minekutána Kászon a budai basa, aki akkor Izabella segítségére ment vala Martinuzzi ellen Erdélybe, onnan visszatakarodott Budára, a Martinuzzi emberei ezt a Patócsyt elfogták, és
Váradra vitték fogva, amint Tinódi Sebestyén ezen verseiből láthatni:
Patóesi Ferenci Gyula várába érte,
Feleségét, gyermekét, ó hamar felkölté,
Az vízre rakodók, Sarkadon kiszála,
Köleserét a föld népe rátalála.
Ott ő mind népével akada fogságba,
Fogva ott bevivék a jó Bihar Váradba.
Ezekből azt lehet kihozni, hogy. ő Gyula vára kapitánya volt Békés
vármegyében. Nemsokára szabadon bocsáttatott ő ezen fogBágból; mert
mikor Izabella Erdélyből Kassa felé utazott 1551. észt, a Tiatához
közel várta öt Patócsy, Petrovich Péterrel és Balassa Menyhérttel, s
ott vett attól végbucsút Onnan visszajött Gyulán, és á keze alatt
való néppel, ő is elment Lippa ostromlására Martinuzzi Györgygyei sat.
Ámbár már ekkor Ferdinánd királyhoz mutatott ő hűséget; de sohasem felejthette Izabellát, és annak Erdélybe való visszak&ltöjéaét
sziv8zakadva óhajtotta. Kivált 1554. észt Petrovich Péterrel egy kézre
dolgozván, Erdélyben támadást akart gerjeszteni, sót valamit n f e csinált volt is, Boldizsár nevű bátyjával, és Bornemisza Farkassal, de
azt Dobó István vajda elnyomta. Ugyanis mind hármójokat Bethlen
várába szorította Dobó, kinek is, két hónapi ostrom után, olyan feltétellel adták fel a várat, hogy őket minden jószágaikkal s háaok népével együtt bocsássa szabadon Petrovichhoz. Megígérte' .ugyan «et nekik Dobó, de azonban izent vagy irt Tahy Ferencihez, hogy őket útjokban fogja el, melyet hogy Ők megértettek, magokat Dobónak megadták, és Ferdinánd kegyelmébe ajánlották, ki is megtartotta ugyan
őket életben, de minden jószágaikat elfoglalta. Forgáoh agy beszél ő
róla, mint nagy kincsü emberről, ügy látszik, nem érte meg Izabellának Erdélybe való visszajövetelét. Talán teatvérje lehetett neki az. *
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Patócsy Gáspár is, aki ugyanazon időben, Bihar vármegyében, Nagy-Miaály falván egynéhány teleket birt Ferencz leánya Zsófia, Bebek
Györgyhöz ment férjhez.
Patócsy GyOrgy. Békesy Gáspárral együtt hadakozott Báthori
István erdélyi vajda ellen 1575. esztendőben, amikor ő a sz. pali
kastélynál, Báthori fogBágába esett, ki is őt a kolosvári diétán halálra
8 minden jószágának elvesztésére ítéltette. Mindazáltal megkegyelmezett neki Báthori, és jószágainak is valami kicsiny részét neki visszaadta, melyből egy napról más napra tengődhessék. Az ő fogoly társai
ezek voltak : Kendi János, Harinnai János, Fókay János és Péter,
Csanády János, Bogáthy Gáspár, Bártfay Miklós, Kabos Farkas, Horváth Menyhért, Olcsárdy Miklós, ösi Miklós, Osányi Miklós, Miske
György, Székely János, Baladfi Gábor, Gyalakúti György, Szigethy
Pál és Csákány Balás. Ezek közöl is némelyek grácziát kaptak, némelyek pedig minden jószágukkal s fejőkkel lakoltak.
Pattantyús Halát. Első Ferdinánd és Maximilián királyok alatt
élt. Együtt ótalmazta Lossonczy Istvánnal Temesvárt 1552. észt., és
mikor ott egykor a vizi várnál viaskodnának a törökökkel, a csauzok
Kubát nevű hadnagya, neki huzalkodik Balásnak egy nagy karddal,
hogy őt agyon vágja, horvát nyelven ezt mondván: Engem hívnak
Kabátnak! de jókor észrevette az ő tápászkodását Balás; azértis a
kardnak pajzsát eleibe veti, és igy a vágást elkerüli; azonban Kubát
nyakát dárdájával általszúrja, s neki azt feleli : Engem meg Balásnak
hivnak! Minekutána Lossonczy hitre feladta a várat, de a hitszegő törökök őt és seregét a Prajkó kapu előtt megtámadták, egyebek közt
ez a Balás is azoknak fogságokba esett, de mikor őt kötözve vinnék
Konstantinápoly felé, egy helyen az utón, Spanyol Istvánnal, Bornemisza Jánossal s másokkal, lánczaikat megoldozták, kísérőiket megölték, Bolgár s Oláhországon s a Dunán keresztül Erdélybe jöttek, s
kiki maga lakóhelyére ment. Talán testvérje lehetett neki Pattantyús
Tamás, aki a kapu előtt elesett. Élt Balás még 1575. észt., és akkor ő volt azon székelyeknek egyik hadnagya, akik Békesy Gáspár
mellett, Báthori István ellen hadakoztak, melyért őt Báthori a kolosvári diétán fövételre ítéltette; de minthogy Balás kéz közt nem volt,
akkor a büntetést elkerülte. Visszanyerte-e idővel jószágait, és Báthori
kegyelmét, vagy sem? nem tudhatni. A többi akkori hadnagy társai
ezek voltak.: Aszú Mátyás, Ulyésy Gáspár, Szodoray Ferencz, Apor
Miklós, Décsey Tamás, Széky Kálmán, Móré László, Tomory András,
Tomory György, Szent-Mihályfalvy Péter.
Patzot János. Nemcsak tehetős, hanem az idegen nyelvekben s
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tudományokban is jártas embernek kellett lenni ennek a Patzotnak;
mert a tudós Veráncsics Antal érsek őt ajánlotta a világi urak közŐl Maximilán királynak 1572. észt, akire a török követséget reá
lehetne bizni. ö kívüle Usali Pétert, Hosszútóthy Györgyöt, és Zeleméry Lászlót is emlegette Yeráncsics.
Pázmán. Egy derék német vitéz, aki Gejza, sz. István atyja
idejében származott országunkba Hunttal együtt. Ezen két vitéz nagy
segítségül volt, mind Gejzának, mind sz. Istvánnak, a magyarok keresztyén vallásra való kényszerítésükben. Ezek kötötték föl sz. István
oldalára a Garan vizénél a kardot, mikor ő legelőször próbálta a hadakozást Kupa ellen, mely hadakozásban ők voltak testőrzői és vezérjei a többek közt sz. Istvánnak.
Pázmán Kozma. A közelebb emiitett Pázmán maradéki közöl
való íöember, második István király idejében. Mikor 1127: észt. Istvánt, a kievi orosz fejedelem ellen kihívta Bezen, akit az a fejedelem
birtokitól megfosztott vala, a többi főemberek között, elment oda Pázmán Kozma is István királyival. Eiev vár alatt hamar elesett Bezen i
vagy amint mások hívják Jarozló; mindazáltal István mégis ostromoltatni akarta a várat, de ez a Kozma reábeszélte a többi főembereket, sőt Istvánnak is keményen odabeszélt, .hogy mivel már meghalt
Jarozló, akinek kedvéért eddig hadakoztak, mi szükség volna tovább
a vért haszontalanul vesztegetni? Eképen hasonlás támadván István
és a főemberek közt, ezek az ő akaratja ellen is reádoboltak a haza
jövetelre. Hogy a Pázmány família, melyről közelebb lesz szó, ezektől
a Pázmánoktól származottvolna,nem lehet megmutatni. A híres törvénytudó
Kithonich János volt az első, aki ezt először gyanította, és csak talánnal mondotta, melyen a titkokat keresők, igen mohón kaptak,
és az ő talánját, megállított igazságnak képzelték.
Pázmány István. Az atyja György volt. István arról lett emlékezetessé, hogy egykor első Károly királyijai állott ki bajvivásra,
és a viadal közben, a király neki, akaratja ellen, dárdájával három fogát találta kiütni. Hogy annál könnyebben felejtse István a maga fogait, azok helyett Károly neki három falut adott Bihar vármegyében,
u. m. Pósát, Somogyot és Somot 1319. észt.
Pázmány Péter* Zsigmond király alatt virágzott 1430. esztendő
körül. Három fia maradt, Péter, Mihály és András, akiket 1465. észt.
Mátyás király, sok rendbeli érdemeikért, azokhoz járulván az érsek
Vitéz Jáuos kérése is, minden ősi jószágaik bírásában újra megerősített. Közölök csak Andrásról tudhatni, hogy György és János nevű
fiákat hagyott
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Pázmány János. (Panasztőteleki). A közelebb emiitett Péternek
András nevű fiától való egyik unokája. Felesége Katalin, annak az
Ártándy Pálnak testvérhúga volt, akit Gritti Lajos illetett meg Budán 1531. eszi, kitől két fiút nemzett, Gáspárt és Pétert.
Pázmány Gáspár. (Panasztőteleki). Jánosnak Artándy Katalintól
való egyik fia. BodaVeronikától két gyermeke lett, u. m. Borbála, a
ki a pártát Balogh Ferenczért; a gyászt pedig nagy-mihályi EödŐnffy
Jánosért tette le, és fia Gergely, kinek leánya Anna, Széchenyi Ferenczet választotta magának férjül.
Pázmány Péter. (Panasztőteleki). Ez is Jánosnak Ártándy Katalintól való fia. Sokat birt Bihar és Szabolcs vármegyékben,amint az 1552.
esztendőbeli beírás (conscriptio) mutatja p. o. Mindszenten nyolcz portát, Balkányban kettőt, Okányban tizenegyet, Somogy nevű falut egészen, mely akkor csak három portából állott, Fancsikán, Körtvélyesen
8 a t. tizet Panasztőteleket a testvérjével Pázmány Gáspárral birta, aholottis akkor tizenhárom porta volt, Sz. Márton-Újlakot, ahol tizenhét,
Zomajomat, ahol tizenkilencz, Posát, ahol három, és Somot, ahol két
portája volt, hasonlóképen együtt birta Gáspárral. Kétszer házasodott.
Első felesége bizonytalan ki volt. Attól maradt Farkas nevfl fia, ki is
Váncsódy Margittól két leányt nemzett, kiknek egyike a Solymosy famíliába ment férjhez. Második felesége, a kusali Jaksy János Özvegye,
Gsáky Katalin volt, kitol Miklós nevű fia, és Borbála nevű leánya
maradt, kit Told) Uergolyluz adott férjhez.
Pázmány Miklós. A közelebb irt Péternek Csáky Katalintól
való fia. Első felesége Massay Margit volt, kitől nemzette ama nemzete diszét, Pázmány Péter kardinált, kihez hasonló tudóst, az akkori
Európa keveset, predikálót pedig talán egyet sem mutathatott. Második
feleségétől, Toldy Borbálától, maga nevét hordozó fiát, Miklóst hagyta.
Páznán.. Lásd Pázmán.
Pazoni Benedek. Szabolcs vármegye deputátusa volt 1447. észt.
a budai diétára, mikor Buda vára Hunyadi János gubernátor gondja
alá adatott. Társai Kállay János, Kertz Mátyás és Temenyei Mihály
voltak.
Pechy vagy Péchy Pál. Zsigmond király idejében, dalmát,
horvát és tótországi bán volt 1404. észt. A sárkányrendének ő is
tagja volt, melyet Zsigmond és Borbála 1408. észt. állítottak fel.
Péchy Hihály. Mátyás király idejében a vasas lovasoknak egyik
hadnagyok volt. Jelen volt 1476. észt. Posasin mellett a törökökkel esett
szerencsés ütközetben, ahol a magyarok a török tábort elszélesztették, nagy
prédát nyertek, harmadfélszáz törököt, öt zászlót, sok aranyos és drága
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köves kardot, és egyéb drága ritkaságokat küldöttek ajándékba a
királynak győzedelmök jeléül.
Pértiy Farkas. Bebek Ferenczczel 8 másokkal, mint előkeld vitéz,
egynéhány huszárokat vezérlett, a Balassa Menyhért és Basó Mátyás
ellen való hadra 1549. észt. Bizonytalan mikor esett török fogságba
melyből 1565. észt. szabadult ki, együtt Erusich Jánossal, a Csab
Ákos közbenjárására.
Péchy Gáspár. Első Ferdinánd alatt élt. Minthogy a pápa, Mar*
tinuzzi György megölését törvénytelennek tartotta; azért mind magát
Ferdinánd királyt, mind mindeneket, valakik annak halálában valami
részt vettek, az anyaszentegyház kebeléből kizárta vala 1552. észt.
Maga mentségére ezt a Gáspárt küldötte Ferdinánd a pápához, ki is
oly fundamentomosan és olyan ékesen szólással tudta a dolgot előadni,
hogy a megengesztelhetetlennek tartatott pápa, a Martinuzzi erőszakos
halálát, megérdemlettnek ítélte, 8 a fenyíték alól mindeneket feloldozott. Talán más Péohy Gáspár lehetett az, akinek és Márton nevű őcscsének 1555. észt. adott Ferdinánd nemes levelet, melyben Gáspárnak
azt az érdemét emlegeti, hogy ezelőtt négy esztendővel Lippa alatt
jól viselte magát ülománbeg ellen, és hogy ott egy test verje el is
esett. Nemesi erimerül egy három részre osztott pajzson, egy kősziklán
kiterjesztett szárnyakkal allé hollét adott neki a király.
Pekry János. Tele volt ez Beríszló Péter püspökkel s bánnal,
mikor azt a törökök megölték 1521 észt., és ugyanakkor á törökök
Őt életben elfogták, török vallásra - kényszeritették s megházasitották.
Már gyermekei is voltak, mikor 1526. észt. Szulejmán török császár
táboriban kijött Lajos király ellen. A mohácsi veszedelem előtt egy,
vagy két nappal, általszökött a Tomory táborába, ahonnan a krályhoz
vitték őt. Mikor azt kérdeznék tőle, mit reményi- a beállandó ütközetről ? azt felelte : hogy ő ugyan a magyarokat rémitenj nem akarja
áé ha igazat kell mondani, oly sokan vágynak a törökök-, hogy ha
azoknak kezeiket mind hátra kötöznék is, mégis dolgot adna harmad
napig azokat a magyar tábornak levágni. Ugyanazon veszedelemben,
mindjárt az ütközet elején elesett, a magyarok mellett hűségesen harctotvón 29. aug. 1526. észt.
Pekry Ifklós. Perényi Péter mellett vágták le a törökök Dely
Istvánnal együtt 1532. Lásd Dely István.
Pehry Lajos. (Petrovinai). Első Ferdinánd alatt vitézkedett,
ügy látszik jelen volt a mohácsi veszedelemben, de bizonyosabb az,
hogy a pozsoni diétán ő választotta egyik Ferdinándot királynak 1526.
észt., kinek is pártját mindenkor hűségesen ótahnaata Szapolyay Já*
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sos ellen. Lásd Fraigepán Sfristóf. Ott volt Bg«raél, mikor Bodo* Jfé«
roaezet, a Szapolyay főveaérjét, a Ferdinánd embered elfogtál* 1597.
•szt. Ő vezérletté a könnyA lovasságot, mikor Szapolyay Kassához Bem
messze, Szina nevű falu mellett megveretett 1528. esjzt Katzianer
János vezórsége alatt, ő vette meg Hradek és Likava várait Ljjtto*
vármegyében ugyanazon esztendőben; sokat tettTmnesén váj* megvételére is. Ugyanakkor Késmárkot, és amár emiitett Hr&deket, vagy
Liptó-Ujvárt, maga kezénél akarta megtartani, de parancsolt neki Eer.dinand, hogy azokat Batthyány Ferencznek adja által, úgymint akinek
ajándékozta azokat Ferdinánd. A következett 1529. eszi is szerencsésen hadakozott Bánffy János ellen Horvátországban, és kilenez század
magával, annak több mint negyedfél ezer főből állá seregét megverte,
s belőle két százat elfogott, mely után kénytelen volt Bánfíy összeál*
lani Tahy Jánossal s másokkal, hogy 6 ellene magát ótalmazhassa.
Lásd Erdődy Simon, ö js egy volt azon vezérek ktöl, akik 1530.
wfa a Szapolyay vezérivei, Őorvátorszégban, Desnioze és Újudvar
alatt fekvő táborjokban fegyverayugváat kötöttek. Lásd Báthori György.
Eddig tett Igen sikeres szolgálataiért, a már emiitett Újvár és, Likava
várait adta neki Ferdinánd 1533, észt., minden boz^jok tartozó jövedelmekkel együtt, annyival inkább, mert nem kis summa pénzt vftfc
vala tőle fel azoknak fejőkben. AjUkór 15$5. tszi Bécsbe igyekeznék,
a Fertő tavához közel, elfogta, őt a fraknái kapitány, Furst Moricj,
és Kis-Mártoüha vitte fogságba Elbocsáttatván Ferdinánd parancsot
latjára, Móriczot bajvívóra hitta, de Ferdinánd magára vállalta, hogy
törvényesen fogja köztök a pert eligazítani. Azon eset volt köztök.' a
viszálkodás, hogy a Pekvy katonái Móricznak két továt eltékitették^
de amelyet Pekry nem akart hinni. Minden eddig keresett becsületét
elvesztette az 1537. észt. Ugyanis a Katziajier JánosJftvezérsóge alatt,
ő vezérletté Bakics. Pállal a nyolezezer könnyfl lovast Eszék alá a töröltök -ellen, mely )iad szerencsétlen kimenetelének óljául ő'ig tar*
tatváo, Ferdinánd őt Gréczbeu és Innsbruckban hét egész esztendeig
tartatta fogságban, és akkoxis nehezen bocsátotta szabadon a magyar
urak -sürgető, kérésére. Hogy ilyen, keményen bánt ő vele Ferdinánd,
azt mondják másik okának, hogy ő egy bizonyos vendégségben, sqk
német ballatára, Ferdináudot fitos pelbártnak. nevelte, s csúfolta
volna. Minekutána szabadon bocsáttatott, akkoris megtartotta Ferdjr
nand maga.fezénél Likava várát, melytt ő té\e elvett vala. X nagyszombati diéta instált ő mellette 1545. észt. a királynál, hogy neki
az;t adja vissza, annyival inkább, mivel ő magát a királyi udvarba*
teendő s mjn4*n lehető szolgálatokra ajánlja. Megígérte Ferdinánd,
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hogy mihelyt szorgosabb dolgai engedendik, meg fog ő róla emlékezni. Első" feleségének a sánta Báthori. István palatínus özvegyét
Zsófiát írják, de azt méltán kétségbe lehet hozni; másodiknak pedig
Báthori Erzsébetet, aki az 6 halála után Kerechény Lászlóhoz
ment férjhez.
Pemiinger Márk. Erdélyben a szász nemzet főispánja, szebeni
királybíró, második Lajos és első Ferdinánd királyok alatt. Elei Svábországból szakadtak Magyarországra, és itt Budán telepedtek meg.
Márk atyja budai biró volt. Első felesége halála után, 1521. észt.
költözött Szebenbe, ott a Lulay János özvegyét, Tóbiásy Klárát feleségül vette, és a mondott hivatalokat nyerte. Halála 1536. észt. történt. Első feleségétől maradt leányát, aki Mária királyné udvarában
lakott, a híres enyingi Török Bálint vette el; második feleségétől
valót pedig Orsolyát, Forgách Simon.
Peregi Albert Pécsi prépost. Jelen volt Pozsonban 1526. észt.
az első Ferdinánd királyivá lett választásakor. Ott volt Bécsben Ferdinánd jobb keze felől 1533. észt., mikor az a török követet nagy
pompával meghalgatta. Királyi kincstartó volt ő 1541. eszi, mikor
azt bizta ő reá Ferdinánd, hogy a mag nélkül elhalt Hampó Gáspár
özvegyét, ami azt illeti, fizesse ki, és a Hampó jószágait, a Mura
közti stb. az ország törvénye szerént, a király számára foglalja el.
Nehezen boldogult ebben a dologban, az Özvegy édes atyja Keglevich
Péter miatt. Öt küldötte Ferdinánd 1549. észt. Váradra Martinnzzi
György püspök kérésére, avégre, hogy ő Mártiimzzival ő felőle végezzen, miképen lehetne a Szapolyay János özvegyétől Izabellától Magyarország részeit és Erdélyt Ferdinándhoz 'keríteni. Albert azt a választ hozta, hogy . Martinuzzi mindeneket magára vállal, csakhogy
Ferdinánd Izabellának, és annak fiának más fejedelemséget adjon.
Hogy visszajött Albert ezzel a válaszszal Pozsonba, ágyba esett, és
nem sokára ugyanott meghalt. Bél Mátyás hibásan bérmálta'őt Bereginek.
Perényi. Ez a família, Abauj vármegyében, egy Perén nevű falutól vette a maga nevét, Kassától két ezer lépésnyire, ahol egy
régi várnak nyomai még most is látszanak. Ezt a várat s falut, második András király ajándékozta volt a família törzsökének, Dobos Jánosnak.
Perényi Hiklds. Orbán fia, első Károly és Nagy Lajos királyok
alatt élt. Nádasdy Laczk Domokostól 1321. észt. vette meg az egri
káptalan előtt Szent-Kereszt nevfl falut hatvan markon. Az egri káptalan tagjai akkor a többek közt ezek voltak: Ujváry Domokos, Zent-
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plónyi Péter, Borsody Benedek, Sombory Jakab, Hevesy István, Unghy
Benedek, Keményi Lőrincz, Szabolcsy Dávid stb. Sáros vármegyében,
egy Harapkő nevű jószágában, a sz. Ágoston remetéinek egy klastromot építtetett 1333. esztendőtájban, és azt az egész jószágot is azoknak adta; de azok azt nem soká bírhatták, mivel a Vitéz László fia
Lőrincz megmutatta, hogy Perényi Miklós a nevezett szerzeteseknek
nem adhatóját adta, mert Harapkő az ő tulajdona, azért azt el is
foglalta 1351. észt. Ezt a dolgot a palatínus ugy igazította el, hogy
Harapkő maradjon a Vitéz Lőrincz kezénél,. Perényi Miklós pedig a
maga, és fial Miklós és Péter nevében, Harapkő helyébe adja a szer*
zeteseknek Mochnya nevű faluját. Buzgóságának más jelét 1340.- észt.
mutatta, amikor a pápa tudtával s engedelmévei, sz. Kereszten Abanj
vármegyében, a minoritáknak klastromot épített. Miképen igazított el
egy bizonyos pert, alább a Sinka Péter név alatt meg lehet látni.
Amely pere magának volt Perényi Miklósnak Vitéz Lőrinczczel, az iránt
István herczeg, a Lajos király testvérje, 1382. észt. idéztette őt maga
eleibe, a szepesi káptalan által. Akik az-idéző-levelet (citatoria) elvitték hozzá, őt fiaival együtt Jordánvágásán találták. Egy más —
Perényi Miklós. Zsigmond király alatt viselt főpohárnokságot
Perényi Imre. Zsigmond királynak főpohárnokja, titkos kanczellárja, és a sárkány rendnek tagja volt, aki neki 1410. észt., Sáros
vármegyében, Újvár nevű várat ajándékozott, de azonban . megparancsolta Rozgony Simonnak, az ország akkori burájának, hogy addig
Perényinek a várat által ne adja, mig Perényi a szebenieknek a Fekete erdő határait Újvár felől ki nem mutogatja^mely erdőtől Perényi
a szebenieket egészen el akarta tiltani, és azt magának foglalni. Annak a zálogos contraetusnak, ez az Imre is aláirta a maga nevét,
melylyel Zsigmond a gzepességi tizenhárom várost a lengyel királynak eladta 1412. észt.
Perényi Péter. Simon fia. Ez is Zsigmond alatt élt. Maróthi
Jánossal együtt volt macsói bán 1397. észt., és ugyanazzal küldötte
veit őt 1404. észt. Zsigmond Erdélybe, annak a lármának elnyomására , melyet ott Ludán Tamás és Debrő István csináltak vala. Volt
ez a Péter székelyét főispánja is. 1408. észt. pedig mármarosi főispán,
mikor őt Zsigmond a sárkány rendébe bevette. Zemplén és Ung vármegyei főispán 1411. észt. volt, mikor Abauj Tármegyében Nagyida,
Kamarocz, Cfcécs, MagrancE, Hódoló és- más helyeket adta neki Zsigmond, ki is királyi levelébe* esen érdemeit emlegeti Péternek, hogy
» királyival ott volt RácEovezágbán Galambom vára alatt, mikor azt
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a törököktói vissza akarta venni, ott vitézül harczolt, és a fején nagy
sebet kapott. Oláhországban is derekasan viselte magát a törökök ellen, azoknak zászlójokat elvette, tőtök sok rabot kiszabadított, és egyik
lábán ott nagy seb esett. Más alkalmatossággal, mikor maga Zsigmond is elment volt a pártos oláhok megszeliditésére, hasonló bátorsággal viselte magát Péter, s nevezetesen mikor visszajövet az oláhok
a magyar tábornak lest vetettek, a hegyekről s barlangokból azt nyilazták, s maga Zsigmond ie nagy veszedelemben forgott, nagy részént
ennek a Pétéinek.köszönte élete megmaradását, aki az ő ótalmazása
közben jobb karján megsebesedett. A Szerémségen sokszor hadakozott
a törökökkel, azoknak elébbjövetelöket meggátolta, tőtök sok sebet
kapott, de kivált egyet a bal karján, mely felől azt mondja Zsigmond
a levélben, hogy azt holtig fogja viselni. Továbbá arról dicséri 4t,
hogy mig maga Zsigmond Csehországban járt, itthon pedig némely
pártosok, DebrŐ István és egyebek az országot Nápolyi László számára
akarták elfoglalni, azoknak magát Péter hathatósan ellenök szegezte,
Debrővel A bánj vármegyében Nagy-Pataknál megütközött, emberei
közöl maga kezével sokakat a földre nyujtóztatott, mindaddig, mig
egy valaki egy buzgánynyal ugy a fejére ütött, hogy azon a sisak
összetört. Ezen ütés miatt sok'ideig betegeskedett. Mindazáltal, miután Zsigmond Csehországból haza jött, és Tálya várát a Debrő István feleségétől s fiaitól visszavette, aki maga már akkor Erdélyben
zenebonáskodott, akkoris megjelent Péter a vár ostromlására. Országbirája volt Péter 1417. észt., amikor a kostancziai (kostniczi) gyűlésről levelet küldött neki, és öara Miklós palatínusnak a király,
melyben azt parancsolja nekik, hogy a szepességi huszonnégy város
főispánját, a késmárki lakosok szabadságainak s jusaiknak háborgatásától keményen tiltsák el. Hihető nem első, hanem második felesége
volt neki szekcsői Herczeg Anna, Széchenyi László őzvogye.
Perényi János. Péter fia. Szepesi főispán volt Zsigmond uralkodásának vége felé. Sokat hadakozott az országban pusztító hussziták
ellen. Széchy Dienes és Rozgony &mon püspökökkel őt küldötte volt
Albert király 1439. észt. Lublyóba, hogy ott a lengyel követekkel
kössön békességet, de azt tökéletességre nem.vihette, hanem mind a
két rész abban egyezett meg, hogy a két országnak királyai személy
saerént beszéljenek egymással a békességről. Albert halála után, ő
volt egyik követ Lengyelországba, az Ulászló királyságra való hívására,
ahonnan mikor visszajött Thallóczy Matkóval és Marczaly Imrével,
azokkal nem ment el Komáromba ac Albert özvegyihez Eroétwth**,
és ezztl került* #1, hogy őt Erzsébet, társai mellé fogságra n«m té-
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tette. Azután nem sokkal, a csehek elfoglalták ő tőle Sáros várát.
Terebesröl küldött 1448. észt. a bártfaiakhoz egy levelet, melyben
arra kéri őket, hogy őt a csehek ellen segítsék, akik ő tőle akkortájban vették volt el Újvárt. Ott volt ő is Bécsben 1452. észt, mikor
Hunyadi János és más magyarok Fridrik császár ellen a bécsiekkel
Összeszövetkeztek, aki ötödik Lászlót nem akarta magátél tartományai
igazgatására elbocsátani. A következett 1453. észt. őt is kirendelte
volt a király az ifjú Hunyadi László mellé, Aiamit nevű cseh lator
ellen. Ugyan a csehek ellen segitette 1456. észt. Palóczy Lászlót.
Talán az ő fia lehetett az az ifjú Perényi János, aki itt következik.
Perényl János. Ez vendégelte meg Ulászló királyt Csicsva várában, mikor az az országba bejött a királyságra 1440. észt. Lásd
Bebek Péter.
Perényi Mikkte. Mikor első Ulászló 1440. észt bejött királynak
Lengyelországból, útjában ezt a Miklóst tette késmárki kapitánynak,
mely város felett ő azután sokat veszekedett s hadakozott Giskra Jánossal. Ulászló a maga magyar királyivá való választásakor, a többek
közt azt igérte vala, hogy amely tizenhárom várost Zsigmond király
a lengyeleknek zálogba vetett vala, ő azokat a magyar koronához
vissza fogja ragasztani, aminthogy mihelyt áz országba bejött, Budáról
nem sokára egy parancsolatot küldött a szepességi huszonhárom városhoz az iránt, hogy ámbár eddig a zálogos tizenhárom városnak külön
főispánjok volt a többi szepességi városokétól, mindazáltal ettől fogva,
mind a huszonhárom város egy közös foispányt válasszon magának.
Hogy pedig ebben valami hátramaradás ne legyen, erre a Perényi
Miklósra, és Perényi Pálra, a késmárki kapitányokra bízta Ulászló,
hogy amely városok illyen közös foispányt nem akaruak választani,
azokat arra erőszakkal is kényszerítsék. Ezek szerént Ulászló ígéretét
teljesítette, csuda tehát, hogy mehettek azon városok vissza a lengyelek kezei közé azután való időkben. A következett 1441. észt. egy
lakos elárulta Késmárkot Giskra Jánosnak, és akkor maga ugyan
Miklós elszaladhatott, de sok magyar és lengyel katona esett Giskirához fogságba. Talán más Perényi Miklós volt már az, aki Mátyás
király idejében Sztropkó várát bírta Zemplén vármegyében, és azon
vár körül az utazást félelmessé tette vala, mind a külföldi, mind az
országbeli kereskedőknek; melyről való panasz.Mátyás királynak fülébe menvén, az a várat ő tőle erővel elvétette 1483 esztendőtájban.
ö

Ptrényi István. Mátyás király idejében 41t. Lásd Palóczy Láesló.
is helybehagyta keze írásával azt a békességet, milyet Mátyás
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Fridrik császárral csinált 1464. észt. Vitéz János érsekkel együtt hitta
vala be Kázmért Lengyelországból 1471. észt. Minekutána pedig a
közelebb emiitett Perényi Miklóstól Sztropkó várát elvétette Mátyás
király, onnan a maga seregét Nógrád vármegyébe Fülek vára alá
küldötte, hogy azt is vegye meg. Míg ez a sereg odajárt, az alatt
Perényi István Sztropkó várát visszafoglalta, és azon igyekezett, hogy
Újvár és Sáros várait külföldi katonasággal, talán hnsszita csehekkel
rakja meg. Ezen az okon 1483. észt. Lábatlan Andrást rendelte ki ő
ellene Mátyás király, hogy mind a mondott várakat, mind Terebest ő
tőle vegye vissza. Kétség kívül más Perényi István volt Ulászlónak
az a főkamarás mestere, akit 1514. észt. a vármegyékhez és szabad
városokhoz küldött, hogy azokat a kuruczok ellen sietve ültesse fel,
és aki azután való esztendőben Ulászlót Bécsbe elkísérte.
Perényi Imre. Főasztalnok, Abauj vármegyének örökös főispánja,
utoljára palatínus és kunok bírája 1504. esztendőtől fogva, Geréb Péter helyébe, kinek nemcsak hivatalát, hanem özvegyét is, Eanisay
Dorottyát^ és azzal együtt Valpó vagy Valkó várát is elnyerte. A közelebb irt Perényi Istvánnak fia volt ő, akit Mátyás király, az érsek
Vitéz Jánossal való pártoskodásért, 1471. észt. minden jószágától megfosztott vala; ennek az Imrének pedig, mint atyja bflnétől ártatlanak,
idővel mindenét visszaadta. Palatinusságának mindjárt első esztendejében, Moldvába akarta őt második Ulászló király küldeni, az István
vajda halála miatt ott történhető zenebonáknak elnyomására, de ugy
látszik a szükség nem kívánta, hogy oda elmenjen. Az ő idejében
tartatott 1505. észt. az a hires, de minden jó vagy rósz következés
nélkül maradt rákosmezei országgyűlése, melyben azt végezték vala a
magyarok, * hogy soha többé idegen nemzetből magoknak királyt nem
fognak választani. Révay Péter azt írja, hogy Imre palatínus ennek a
végezésnek magát általán fogva elleneszegezte, és minthogy köszvényes
volt, magát Pest utczáin fel s alá hordoztatta, s felszóval protestált
azon ártahnas végezés ellen, azt állítván, hogy igy az országnak válaMtásbeli szabadsága megsértetik. Mindazáltal utoljára kéqytelenségből aláirta maga is a maga nevét azon vógezésnek, de nem ugy mint
palatínus, hanem csak mint magános személy', tehát csak ezen okból
is a végzés törvénytelen marada.
EsatendŐ mutva, zálogba vetette neki Ulászló, bizonyos summa
pénzért Kis-Szeben városát; Jelenvolt 1508. észt. Fehérváron, az
Ulászló kisdedének Lajosnak koronázásán; és hivatal béli kötelessége
SMr4nt, ő Klrdegte meg Hz összegyűlt népet, akarja-e, parancsolja-e
»no»k megkoronázását. A következett esztendőnek el«jéü, kénytelen
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volt az országból Prágába kimenni a király, az itt hatalmazó dög
halál miatt, mely közel három esztendeig pusztította az országot Ez
idő alatt Imrét hagyta Ulászló itthon maga helytartójának és az ország igazgatójának, Bakács Tamás érsekkel. Sáros vármegyében, Újvárt, Újfalut, Tarczay Miklóssal felcserélte 1512. észt., melyekért neki
Tarczay Tolcsvát és Vámost adta. Ezt a cserét maga a király is
megerősítette Érden, vagy amint ma hiják Hamsabégen költ levelével.
Ugyanazon esztendőben horvátországi bánná tette öt Ulászló , BeriezlÓ
Péterrel, a veszprémi püspökkel, de ngy látszik, hogy arról nem sokára lemondott. Kiütvén magát 1514. észt. a knrncz háború Székely
vagy Dósa György vezérsége alatt, sokan Imre palatínust akarták az
ellen fővezérül kiállítani, de mivel már akkor a köszvény Őt igen elgyengitette, a kuruczok elnyomása Szápolyay Jánosra bízatott.
Istvánffy azt beszéli, hogy mikor 1515. észt. Ulászló Bécsbe
ment, hogy ott a maga gyermekeit a császári famíliával Összeházasítsa,
elindult volt oda ő vele Imre palatínus is, de nyavalyája miatt kénytelen volt Pozsonban maradni. .Itt midőn meghallatta volna, hogy
Bécsben a koronás fejek, a többek közt abban egyeztek meg, hogy ha
az Ulászló fia Lajos, mag és örököd nélkül találna elhalni, tehát abban az esetben Maximilián császárnak azon unokájára, és annak maradékira1 szálljon a magyar királyság, aki az Ulászló leányát Annát
fogja elvenni. Hogy ezt az egyezést Pozsonban meghallotta Imre palatínus, a járásra alkalmatlan lévén, magát szekérre tétette, és Pozson
piaczán s utczáin fel s alá hordoztatta, és ennek az alkunak felszóval ellene mondott hivatal béli kötelességéből, azután pedig Budára
lejött. Nem kis szeget ütött ezen cselekedetével az alkudozó fejedelmek fejébe. Minékntána tehát Ulászló haza jött, öt mindjárt magához
hivatta, és hogy az egyezést hagyja helyben, arra kérte; melyre hogy
annál könnyebben reávegye magát, Sáros várát herczegi titulussal, és
Eperjest neki ajánlotta; a császár nevével pedig római sz. birodalombeír grófságot ígért neki. Mind ezekkel annyira hajlott Imre, hogy
az emiitett egyezésnek, a maga nevének, de csak mint magános személynek, és nem mint palatínusnak, aláírására magát kötelezné. Már
kezéhez is vette vala Sáros várát, de minekelőtte a császártól a grófság felől való levél elérkezett volna, Imre Budin hirtelen nagy betegségbe esett, és meghalt, amár említett 1515. észt. Hogy Istvásflynak ezen előadása, és Révay Péter felébb előhozott szavai közt, kevés
különbség van, az szembetűnő dolog. Katona 4r ugy tartja, hogy itt
inkább keli'Révaynak himraak? nrii»t IsfeváBffynak, ilyen okokon, mert
a csánár és Ulászló* között ítéli szővefeé'g levél, nem emiéktrik
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a pontról, hogy ha Ulászló maradéka kifogyna, akkor a Maximiliáa
unokáira Bsálljon az ország; ezenkívül azt mondja, hogy Imre nem az
említett esztendőben, hanem még Ulászló után, két esztendővel halt
meg; utoljára Imre nem volt sárosi herczeg, hanem Ulászló halála
után 1517. észt. tette őt a császár siklósi herczeggé, Badenben költ
levele által. Ezekből azt hozza ki Katona ur, hogy hihetőbb, hogy
Jmre, a rákosmezei diéta végezése ellen protestált, mint az IstvánfiTy.
által képzelt pont ellen. De a Révay beszédében is vagyon kivető, t.
i. az, hogy Imre a rákosmezei végezésuek, csak ugy irta volna alá
magit, mint magános személy; holott bizonyos, hogy annak mint
abaojvári főispán, palatinm és kunok bírája, irta ö alá a maga nevét.
Tagadhatatlan dolog az is, hogy Maximilián mindenképen igyekezett,
a maga házának a magyar királysághoz just szerezni, aminthogy idővel a Maximilián unokája Ferdinánd, aki Ulászló leányát Annát elvette, csakugyan magyar király lett. Akármint volt pedig a dolog,
a bizonyos, hogy Istvánffy az Imre halálának esztendejében hibázott,
mert ö palatínus volt még 1518 oszt., mikor ő a bácsi diéta végezése szerént, Kis-Szebent Lajos királynak visszaadta ujgyan, de más
részről, mivel Jajcza vára veszedelemben forgott, bizonyos summáért
Eperjest Lajos király neki zálogba vetette, és hihetőbb amit mások
írnak, hogy t. i. Ö 1519. észt. 5. febr. balt ineg. Felesége Báthori
András leánya, Borbála volt.
Perényi Gábor. Ugocsai, niármarosi főispán, és főkamarás mester volt Ulászló és Lajos idejökben. Ott volt Ulászlóval Lőcsén 1494.
észt, mikor ott Ulászló a maga testvéreivel bizonyos dolgok eligazítása végett összejött.* Itt midőn némely nemes magyarok, a fejedelmek
mulattatása kedvéért, a lengyelekkel játék-béli viaskodást tartottak
volna, a többek közt ez a Gábor és Báthori György igen megkülönböztették magokat mások felett, melyért mindketten a királytól nagy
ajándékokat kaptak. Amely viszalkodások és perlekedések a határban
lakó magyar és leugyel jobbágyok közt támadtak vala 1510. esztM
agokuak eligazítására a magyarok részéről ez a Gábor volt kirendelve.
A mohácsi veszedelem öt is megemésztette 1526. esxl. Fraogepán
Katalintól János nevű fia maradt.
perényi Ferenc* Imre palatínus fia, váradi pü^pftfe, s egyszersmind az akkori szokás szeréat Bihar vármegyei fé'ispán lett 1513.
eeat. A paraszt kuruczóknak egy csoportját derekasan megverte, Váradhoz közel 1514. eaat. Gzibak Imrével, Ártándy PálUl, Bajon! Be~
nriekkel és Gittán Miklfotal. Akii megmaradtak a kttruczok közöl,
j&zs98Té*flt S*ékely Györgyhöz 8|al*dtafc, rejwgerént Lepgye]or-
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szagba Tették magokat. Igen ifjúnak kelletett neki lenni, mikor püspökké lett, és ezen az okon őt a pápa egy darabig meg nem erősítette a püspökségben, még atyja kérésére is. Abban a levélben, melyet az Ö atyjához 1515. észt. április első napján intézett a pápa,
még csak ígéretet teszen róla, hogy ámbár még Ferencz gyenge azon
tehernek hordozására, mindazáltal minél elébb, és minél jobb móddal
lehet, eleget fog tenni a palatínus kívánságának. Lásd Homonnay Ferencz. Együtt indult ki Ferencz püspök Tolnáról, a mohácsi szerencsétlen hadra 1526. észt. Lajos királylyal. Mikor Tomory Pál a törökökkel való megütközést felettébb sürgetné, Ferencz püspök azt
mondotta: „Amely napon, úgymond, meg fogunk ütközni, azt a napot
a Tomory Pál vezérlése alatt a hadban elesendő húszezer magyar mártírnak emlékezetére kell szentelni, és azoknak a szentek közé leendő"
számláltatásokért, Brodarich István kanczellárt kell Rómába küldeni, ha
életben találna maradni, mivel ő már, mind a p^pa, mind a kardinálok előtt ismeretes.tf Betölt az ö szomorú jövendölése,, és maga is
Mohács alatt elesett. Ö is azon hét főember közöl való volt, akiknek
fejőket Budára a győzedelmes Szulejmán török császárhoz elvitték.
Mikor az ő fejét meglátta Szulejmán, őt okosságáért igen megdicsérte,
mivel meghallotta felőle, hogy ő az ütközetet ellenzetté.
Perényl Péter. Ez is Imre palatínus fia, temesi föispány és
kapitány, a palatínussá lett Báthori István helyébe, egyszersmind
atyja halála utánr Szapolyay Jánossal koronaőrző, azután ugyan Szapolyay helyett erdélyi vajda, utoljára Abauj vármegyei főispán, első
Ferdinánd kanczellárja és a magyar hadak főkapitánya. Lásd Homonnay Ferencz. Ott volt a mohácsi szerencsétien hadban, és a veszedelem
előtt Tomory Pállal együtt fáradozott a tábor rendbeszedésében, amikor még csak valami huszonöt esztendős ifjú volt. ó vezérletté ott az
első seregnek bal szárnyát, minthogy el nem érkezett Szapolyay János, aki annak vezérlésére vala kinevezve. A veszedelem után, Szapolyay János a magyar királyságra vágyakozván, egynek nézte Perényi
Pétert azon föemberek kfóől, akikre fi neki czélja elérhetésére nagy
szüksége vagyon, azértis őt magához hivta Tokajba, és az ö pártfogását annyival könnyebben megnyerte, mivel épen akkor foglalta volt
el Péter, a Mohácsnál elesett Palóczy Antal várát és városát Sárospatakot, melynek birtokában őt Szapolyay mindjárt megerősítette, és
őt maga helyébe vajdává is tette; a fehérvári koronázás után pedig a
korona őrzését továbbra is Ő nála meghagyta. Amely ezer forintot
Szapolyay Bártfe, Lőcse és Kis-Szeben városaira vetett vala, a temesvári vár építésére való segedelemül, azokat a Perényi kezébe paran-
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csolta fizetni 1526. eszi, Kelemen pápa napján Budán költ levele által. A következett 1527. észt. némely kóborló latrok ellen küldötte
ót Szapolyay, akikkel szerencsétlenül ütközött meg Szegednél. Lásd
Fekete János.
Még el sem múlt az esztendő, hogy első Ferdinánd Budáról Szapolyayt kifüstölte, és oda gyűlést hirdetett a magyar rendeknek szeptember első napjára. Már ekkor Ferdinándhoz hajlott vala Perényi
Szapolyaytól, azértis ezen a gyűlésen, azután pedig kevéssel Fehérváron is megjelent. Innen küldöttek őt el a rendek egynéhány száz lovassal a koronáért, melyet ő a rendelt időre elő is hozott. A koronázás után meghagyta őt Ferdinánd mind a vajdaságban, mind Sárospatak birtokában; azonban a korona őrzését továbbra is reá bizta, 6
pedig azt Siklósra vitte. Bizonytalan micsoda dolog felett veszett ő
Budán össze, épen a Ferdinánd szobája előtt, Révay Istvánnal 1528.
észt., akit ő mivel hazugságba hagyott, Révay sem akart neki adóé
maradni. A koczódás már sokra is ment volna, ha azt Ferdinánd közbejövetele ketté nem vágta volna, addig pedig Perényit, a mellette
lévők erővel nem tartóztatták volna. Hogy a király mindkettőjök panaszát meghallgatta, további igazitádig megparancsolta, hogy egyik is
a másikon semmi erőszakot tenni ne merészeljen. Perényi azt felelte,
hogy ő ugyan maga nem fogja bántani Révayt, de az ő szolgáit attól nem lehet megtartóztatni; a nemesek felől sem felelhet, akik neki
jó akarói. Erre Ferdinánd azt mondotta, hogy aki szolgáinak nem tud
parancsolni, maga fog azokért lakóim.
Siklós várában mulatott ő 1529. észt., mikor meghallotta, hogy
Szulejmán török császár, egy roppant táborral Ferdinánd ellen jő, és
már a Szerémségen jár. Hogy tehát annak kezét elkerülhetné, feleségét,
gyermekeit és minden kincsét, ezenkívül a királyi koronát és az országnak egyéb drágaságait szekerekre rakván, elindult Sárospatak felé,
és hálásra, a Sárvize mellett, egy Kajdács nevű faluba fordult Hogy
ezt megtudta Szerecsen János, nagy hirtelenséggel Összeszed egynéhány
lovas és gyalogokat, azokkal Perényit minden kísérőivel meglepi, megnyomja, elfogja és Bánffy Jánoshoz küldi, aki őt Eaproncza vagy Stupenicza várában őrizet alá tette, mihelyt pedig Szulejmán Mohácshoz
érkezett, ő a koronával, és az országnak egyéb clenodiumaival, feleségével és gyermekeivel együtt, ott annak általadta, Szulejmán ismét
mindenestől Szapolyay Jánosnak adta őt, ki is egy kis lágy feddés
után, őt háza népével együtt szabadon bocsátotta, minden jószágait
nála meghagyván, annyival inkább, mivel maga Szulejmán szólott 6
mellette. Mondotta ugyan Szapolyay azután Budán Szulejmánnak, hogy
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mind Perényi, mind Várday Pál, akit ugyanakkor vett, Szulejmáú
ajánlására, maga kegyelmébe, újra el fognak ő tőle pártolni, de
Szulejmán azt felelte Szapolyay nak, „Váljon, úgy mond, gondolod-e,
hogy e világon eshetnék rajtad szebb dolog, mintáz, ha ezek az emberek előtt, magokat a gyalázatos háládatlansággal bélyegeznék meg,
holott ellenben te rajtad a jámborságnak és kegyelmességnek örökös
dicsősége maradna."
Megunván az ország népe a sok viszálkodást, abban egyezett
meg egymással, hogy 1531. eszi 18. máj. legyen egy gyűlés Veszprémben, mely határozza meg, kit keljen ezután királynak ismerni,
hogy többé a török, a Szapolyay és Ferdinánd népe, ne vetekedhessek
azon egymással, melyik okozhat annak nagyobb romlást, és ne hányhassa azt egymás kezébe. Legtöbben voltak olyan gondolattal, hogy
sem Ferdinándot, sem Szapolyayt, fcanem Perényi Pétert kellene királynak tenni, ki alatt az egész Magyarbirodalom egyesüljön. Mi lett
ebből a gyűlésből? nem tudhatni, annyi bizonyos, hogy Ferdinánd
mindenfelé parancsolatokat küldözött az országban, hogy arra senki
ne menjen; hihető Szapolyay is mindent elkövetett maga részéről, hogy
abból semmi se legyen. Az is bizonyos, hogy a lőcseiek és más felső
városok, minekelőtté Ferdinánd tilalmát vették volna, magok küldöttjeiket oda elindították. Hogy ebből semmi sem lett, még azon esztendőben Bika János és Zríny Miklós követei által, azt kérte Perényi
a török császártól, hogy az őt vegye ki, mind a Szapolyay, mind a
Ferdinánd hatalma alól, és őt fogadja maga ótalma alá, tökéletes engedelmességet Ígérvén annak, de ez a követség is, minden következés
nélkül maradt. Ezzel meg nem elégedett Perényi, hanem mikor 1532.
észt. Szulejmán újra Mohács alá jött, oda neki ajándékokat küldött,
azután maga is elment hétszáz lovassal a Szulejmán táborába Valpó
várából, aki neki mindjárt helyet mutatott, ahol a maga katonáival
sátort vonjon. Itt ismét azt akarta személyesen sürgetni, - mit már
. Bika János által kért vala. Azonban Ibraim fővezér másnap reggel
magához hivatta őt, akihez midőn egynéhányad magával, a jancsárok
közt vezetnék őt, a jancsárok hirtelen megfogták őt, társait pedig
levágták, ügy válthatta ki magát Perényi ebből a fogságból, hogy
Ferencz nevű fiát adta maga helyett kezesül és zálogba, akit ő soha
többé nem láthatott Sárospatakot 1534. észt. kezdette kőfallal és
árokkal körülkeríteni, mely. munkát hét esztendő alatt végezett el, és
akkor a Bodrog felől való kapu felibe , ezeket a szókat vésette: Félix
civitas in qua Verbum DEI praedicatur et observatur illud. MDXXXXI.
Április XVIII. Ezt az erősséget, mint sok nyughatatlaoságoknak mú-
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, első LeopoH csá&ár és király rontotta le idővel, minekutána az ttázhatvanegy esztendeig fennállott volna.
Azonban hogy Ferdinánd Szapolyayt erőtelenithesse, először
ugyan Ebersdorfot, azután pedig nagyobb erővel Vels vagy Fele nert
veaérjót küldette felső Magyarországra 1537. észt., ki is pünkösd tájban Regécz várát megvette, ugyanakkor nap elfogott harminczkót szekeret is, melyek mind apró gyermekekkel és szép gyenge menyecskékkel voltak megrakva, kiket mindnyájokat Kassán és annak környékén fogatott vala el Perényi; és azokat most először ugyan Váradra, onnan pedig a török császárhoz * szándékozott a maga Ferenci
fiának váltságául szállítani. Az emiitett Fels ellen, Perényi Pétert,
Bebek Ferenczet és Martinuzzi György püspököt állította Szapolyay.
Fels 25. sept. vette meg Sáros.várát, nyolczad fél hétig tartott oetrom után, melyet akkor Peréoyi bírt vala. Onnan Eperjes alá szállott Fels, és ott magát derekasan besánczolta, és szekerekkel bekerítette. Ide jöttek ő hozzá Perényi és társai jó erővel, de sok próba és
kisértgetés után is őt fészkéből ki nem csalhatták; azértis őt egy darab idő múlva odahagyták. Felnyílt ezzel a Fels szeme, és nekiek
titánok lopakodott, Tokajnál utolérte, és valakik közölök még akkor a
Tiszán által nem szállottak, azokat vagy levágta, vagy a Tiszába vesz
tette, mely után Tokaj, Sóvár, Sebes, Kapi, Tállya, Boldogkő és Makovicza várait könnyen elfoglalta. Ami Perényit illeti, Szapolyay mellett: volt ő még 1539. észt. ugyanis ő volt egyik követ Krakóba, a
Szapolyay feleségének Izabellának először ugyan megkérésére, azután
pedig hazahozására, de Székes-Fehérváron a lakadalomban, Serédy Gáspárral összebeszélt, és Ferdinándhoz visszaigérkezett, ha az őt maga
kancellárjává tenné; melyet Serédy bevitt Ferdinándnak, az arra örömest reáállott. Mindazáltal míg Szapolyay élt, ezt a maga essenek
változását titokban tartotta, banem mihelyt 1540. észt. annak halálát
meghallotta, amint a szele fújt, Sárospatakon minden harangot megvonatott ugyan, de azonban nagy vendégséget adott, tele hordókat
hozatott fel a pinczékből, és teljes Örömet mutatott.
Ha ez csak hir lett volna is, de bizonyos az, hogy 3 Suapolyay
halála után mindjárt Ferdinándot ismerte királynak, és a gyöngyösi
diétán azon tanácskozott Frangepán Ferencz püspökkel, Bebek Ferenczczel, Balassa Zsigmonddal és másokkal, miképen lehetne az egész országot Ferdinánd alá adni. Már ezt ő akkor minden Szapolyayhoz való
hüsógtelenség és báládatlanság nélkül mivelhette, mert ezelőtt két esztendővel maga is ott volt a váradi békesség cánálásában, melynek
-énjével Szapolyay halála után, az egész Magyarországnak Ferdinándra
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kellett szállani. Azután kevés napokkal, hogy Ferdinánd amár emiitett Felset Buda megszállására küldötte, Perényi is megjelent egy jó
csoport huszársággal annak táborában, ugyanazzal Buda alól elment
Visegrádhoz, és annak megvételében vele együtt fáradozott; Fehérvár
fóképen az ő szavára adta fel magát, és az ő huszárjai űzték el onnan leginkább Török Bálintot, aki Budáról oda jött vala Fehérvár
visszavételére. Fehérvárról mind Fels, mind Perényi, abban egyeztek
meg, hogy a katonákat vigyék vissza Esztergomba. Ugyanis a múlt
napokban a magyarok a németekkel igen rútul Összevesztek vala, kiket midőn Perényi és Fels egymástól el akartak volna választani,
Perényi ugyan egy kemény kővel való ütést, Fels pedig a lába szárán sebet kapott. Ámbár pedig ekkor Buda kézre nem kerülhetett
mindazáltal mivel a Szapolyay özvegye Izabella, a török segítséghez
oly bizonyos számot nem tarthatott, mint azt először reményiette vala,
legalább az időhúzás és halasztás kedvéért, békességes alkudozásokba
akart bocsátkozni Ferdinánddal. £végre Bebek Imre által Perényit és
Kévay Ferenczet kereste meg, hogy dk Ferdinándtól, az ő küldendő
követeinek , menedék-levelet munkálkodjanak ki. A kivánt levelet elkészítette Ferdinánd, de ugy látszik, hogy vagy nem akarta annak
hasznát venni Izabella, és követeit Ferdinándhoz el nem indította, vagy
ha elindította is, azok semmit sem kötöttek.
Már akár mint volt a dolog, 1641. észt. ismét egy alkalmas
tábort küldött Ferdinánd Buda ostromlására, Roggendorf Wilhelm fóvezérsége alatt. Ebben a táborban, kötelessége szerént, megjelent egynéhány ezer magyarral Perényi is. Maga Roggendorf a németekkel a
királyi kertek felől lövette Budát, Perényire pedig, aki a magyaroknak és cseheknek parancsolt, annak az oldalának ágyuztatását bizta,
mely az Országh família nagy épülete táján, a szombati kapuhoz közel
«sett. Erős volt az ostrom mind ;i két oldalról, de hatalmasabb volt
az ellentállás, mely mind Roggendorfot, mind Perényit visszanyonta.
Mindezzel, mind pedig azzal még inkább felnyílt az ostromlottak
szeme, hogy Szulejmán török császár, nemcsak segítséget küldött nekik, mely a Csepel szigetét elfoglalta, melynek elfoglalását azelőtt
csak híjába sürgette Perényi Roggendorfnál; hanem maga is útban
volt Szulejmán egy roppant táborral az ő felszabadításokra. Sok öszszec8apás esett a törökök és Ferdinánd emberei között, melyekben
többször voltak nyertesek a törökök, és az Izabella'részén lévő budaiak.
Kivált Török Bálint magát igen különösen viselte, és Perényit nem
egyszer tolta meg; de egyszersmind azt is tudtára adta neki, hogy
maga Szulejmán ÍB útban van Buda felé; azértis mind magát, mind
III.
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a keze alatt lévő magyarokat annak dühösségétől szabadítsa meg.
Megmondotta ezt Perónyi Roggendorfnak, de az azt felelte, hogy Buda
alól el nem indnl, míg Ferdinándtól parancsolatja nem érkezik aziránt; azértfe Salm Miklós grófot Bécsbe küldi a rendelésért. Naponként és óránként terheaedvén a környülállások, nem lehetett a választ
Bécsből megvárni, hanem Boggendorf is egyszer aztán, noha későn,
megegyezett benne, hogy Pestre költözzenek áltaL Egy éjjel holdvilágnál fogtak hozzá a költözéshez, melyét némely szökevények Török
Bálintnak biruT adtak, e pedig a törököknek. A törökök a budai magyarokkal egyesült erővel megtámadják Boggendorf szaladó félben
lévő táborát, és abban annál nagyobb dulást tehettek, mert annak
csak hajókon lehetett szabadulását keresni, mivel Roggendorf, Perényi
sokszori kérésére is, időnek javában a hidat a Dunán el nem készíttette, mostanában pedig már az őszi szelek miatt lehetetlen volt azt
megcsináltatni..Kevésben múlt ezen zűrzavaros hátrálásban, hogy Perényi fogságba nem esett, mindazáltal egynéhány szaladó társait elvesztvén, Egerbe, a maga Karthágójába verekedett; az okosságra nem
baljgató és helytelen gyanuságokkal küszködő Koggendorf pedig Komárom felé Bécsbe igyekezvén, Samarján, a Csallóközben, mind sebében, mind kivált btyában halt meg. Mintegy húszezer főre teszik az
ebben a hadban szenvedett veszteséget, A fogságba esett magyarok közöl
sokakat kiváltottak a törököktől, rószszerént a budaiak, részszerónt Török
Bálint Ezen veszedelem után csak -kevés napokkal, maga Szulejmán
császár is elérkezett Buda alá, és Izabellát abból Erdélybe utasítván,
mind a várat, mind a várost maga számára elfoglalta, azzal haza fordult
Budának török kézre lett jutását, a pápa ép a német rendek
meghallván, könnyebben hajlottak a törökök ellen segítséget kérő Ferdinánd .kívánságára, küldöttek is Bécs alá 1542. észt annyi katonát,
hogy az Összegyűlt egész tábor, az oda gyülekezett magyarsággal,
nyQkzvanezer főre telnék.. Perényi maga részéről több mint kétezer
próbált huszárt vezérelt oda. Vezetéken háromszáz nyerges paripát vitetett minden esetre, melyeken sok szép arany és ezüst czafrang ragyogott. A többi odagyült niagyar urak, önkényt általadták Perónyinek a magyar huszárok vezérlését, kiknek számok, a gyalogokat oda
nem számlálva, mintegy tizenötezer főre ment. De Ferdinándnak a
hadi fővezérekhez való szerencsétlen fátuma, azt hozta magával, hogy
a német rendek, az egész tábor fővezérének, még egy boldogtalanabb
embert neveetek ki, mint amilyen a múlt esztendőben Boggendorf
val$, t. L Joachimot, a brandenburgi márkiót, akivel még több nyűglődései lettek Perényinek, mint RoggendorffaL Hogy Bécs alól, az ott
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való hosszas és egyszersmind szükségtelen, sőt káros mutatás titán
Esztergomhoz jött az egész tábor, Perényi azt tanácsolta Joaohimnak,
hogy minden haszontalan időtöltés nélkül menjenek Budának, és annak a török kézből való kitekérésére, minél hamarább tegyenek, különben is a lévén a király hagyása, próbát, mig a vitézi tfiz a katonákban lángol, és a törököknek segitségők nem érkezik. Hihető szolgált volna is a szerencse, ha Perényi tanácsa megállott volna; de mivel azt hallotta Joachim, hogy Szulejmán igen nagy erővel közelget Bnda ótalmánt, arra nem hajlott, Perényi ezen hirre azt mondotta,
hogy az a hitelre nem méltó, mert Szulejmán két esztendőben egymás után soha sem szokott hadakozni; minthogy tehát a mait esztendőben volt Bnda alatt, az idén otthon fog maga pihenni Mig ez
a szóbeli cserebere tart, a kémek meghozzák, hogy Szulejmán jövete*
léből semmi nincs, hanem valami ezer 'jancsár és mintegy két annyi
spahi vagy lovas török érkezett Budára; Már akkor késő volt általlátni, hogy jobb lett volna azoknak oda lett érkezésök előtt szerencsét próbálni Perényi tanácsa szerént; mindázáltal ekkor is azon w l t
Perényi, hogy jó lesz Budával próbát tenni, de Joachim helyesebb*
nek tartotta elébb Pestet foglalni el, és azután próbálni Budát. Elindulnak hát Esztergomból, utjokban Váczot elfoglalják, és hogy a budai
ágyú golyóbisoknak kitéve ,ne legyenek, jól kikerülve telepednek
meg Pest kőfalaihoz közel. Mikor itt azon vizsgálódnának, hol
válasszanak az ostromra legalkalmatoeabb helyet, Vitelli Sándor, a
pápa katonáinak vezéVe, egynéhány százait magával, közelebb talált
menni Pesthez, a kémlelés és szemlélődés közben, mint kellett volna,
melyből a lett, hogy a pesti törökök neki lest Tetettek, és az ő embereit derekasan megzilálták. A derék és bosszuállást szomjuhossó
olasz óhajtotta azt visszaadni a törököknek, melyet hogy annál inkább
végrehajthasson, Perényivel összebeszél. Vitelli a kőfallal kerített királyi kertben szállott meg, mely Pest városa és a nagy tábor .közt,
kösépben, miad a kettőtől egy formán ezer lépésnyire volt. Ionén tizenkét zászlóalja gyaloggal, Perényivel egyetértőleg lévén, kimegyeo
jó reggel Vitelli, és a Duna alsó partja fellé ballag. A tegnapi győzelemmel ketély törökök őt meglátván, Pestről a napkeleti és a vili
kapukon, egyszerre nagy sikoltással Vitellire rohannak. Mindkét réséről sokan hullanak el. Hogy a törököknek Budáról hajókon segitségök érkezett, Vitelli mintha megijedt volna, vissza kezdi magát vonni*
de katonáit nem engedi elezéledni, hanem azokat, egymást érve* ée
Jftiatagy szorosan élőkre verve, parancsolja esak halkal hátrálni Ez©*
még mkább vér szemet kapnak a törökök, és ő utána nagy orditással
4*
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nyomulnak. A lesben álló Peréayi, mikor látná, hogy a Vitelli után
nyomkodd törökök Pest falaitól 8 kapuitól, már alkalmas távolságra
vágynak^ hirtelen előőtlik búvóhelyéből, éB Pest s a törökök kőit magának helyet foglal. Utána megy oda neki egynéhány száz derék német
lovas, kikkel, és a magyarokkal Perényi a törököket lövetni kezdi,
-azonban Vitelli. is azokra visszafordul. Ekkor kezdenek eszmélkedni a
t&rökffk, és hanyatt-homlok, amerre lehetett, futásnak eredni, kik köaől akik megmaradhattak is, és Pest kapujához vissESJzaUdhftttak, ott
a tolongás közt egymást, akaratok ellen is, ke&ftkbea lévő fegyvereikkel megsebesítették, elgázolták s tapodták, és igy a hátul maradiaknak a bemenetelt, a holtak és sebesek halma, némelyeknek ugyan
lehetetlenné, némelyeknek pedig igen nehézzé tette. A Dunába majd
szintén annyin vesztek közölök, mint amennyin fegyver által estek el.
Vitelli után, mindenek Perónyinek tulaj donitották ezt a gydselmet
Ezután a város falait kezdette Joaohim ágyúztatni A veszedelemmel nem gondoló bátor Vitelli vállalta magara, hogy a falakon
esendő résen, ő fogja a maga olaszaival először megpróbálni a városba való
bemeneleit, ha a Hess németjei, és a Perényi magyarjai neki segitségfll lesznek. Mind ezek, mind amazok ígérték magokat. Azonban
rés esik Pest kőfalán. Négy olasz zászlótartó mindjárt felmegy a falra,
& gátslót arra felütik, azoknak utánok mennek a hozzájok tartozó
elaszok, de csak elbámulnak, micsoda erősségeket készítettek a falakon
belől a törökök, és micsoda sűrűséggel repülnek ő reájok az ágyú ée
egyéb golyóbisok, melyek miatt mikor visszakerülnének, Vitelli nagy
bátorsággal biztatja őket, ujabb meg ujabb erft küld segítségekre,
He68et sürgeti, hogy ő is a német gyalogokkal mozdítson valamit, de
Hess szája tátva a dolgon bámulván csak áll, a magyarok is, akik
nagy tflzzel oda mentek vala, minden haszontétel nélkül visszafordulnak a golyóbisok, nyilak és kövek elől, amikor aztán a vitéz olaszok
is hátat forditnak, A nekibátorodott törökök a Makra felmásznak,.és
onnan lövöldözik, nyilaszák, kövekkel hajigálják a mieinket, eV kivált
a falhoz közel álló, ős onnan, bizonytalan mi okon, távozni nem akaró
Hesset, melyből a lett, hogy jóllehet Ő mind eddig csak néeöje volt
a szomorú játéknak, és abban semmi személyt nem viselt, s nem jatssott, mindazáltal a mnnkátlanság mellett is szintén annyi embert
vesztett, mint akik legvakmerőbb -megtámadok voltak. Mikor aztán a
•törökök a kapukon is bátorkodtak kirohanní; akkor Éess helyéből ki*
mozdult, és katonáit a veszedelemből bátorságosabb helyre vitte, legutoljára hagyta ott a csata helyet Vitelli a maga derék olaszaival,
kiknek kőnél hétszáz bijok esett Tadaghatattan dolog, hogy ebben a
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megtámadásban, csak Yitolli érdemiette meg a jó vezér, és az Ő olaszai
a jó katona nevet; hanem ha valaki szükségbelen vakmerőséggel
akarná midnyájekat vádolni.
A gyalázatos viszaveretéa után, még az nap estvéjén összegyűjti
Joachim, aki mind eddig csak messziről nézte a verekedők feje fftetit,
a vezéreket, és arról tanáeskozik velők,' folytassák e tovább az ostromot, vagy csak oda kellene azt hagyni. Ezt az utolsót igen ellenzetté
Vitelli, és már sokan is kezdettek az ő értelmére állani; de épen akkor érkezett az a talán hazug, de a csak keverésben is már ellankadtak előtt kedves bir, hogy Ahmed basa Belgrádnál a Száván nagy
erővel áltarjött, és már bárom vagy né&y nap alatt Budán fog lenni;
és" ez a hír a vezéreket mindjárt arra határozta, hogy haladék nélkül
Bécs felé forduljanak vissza. Mind a német, mind á magyar közkatonák, felettébb szégyenlették ezt a visszafordulást,'és a németek ugyan
súgással, a magyarok pedig tele torokkal való kiáltozással kárhoztatták a vezérek {élénkségét, és siratták a magyar nemzetnek török já*
rem alatt valé nyögését, s továbbis ott leendő maradását. Hogy megtudta a pesti basa a keresztyén tábor készülését, mind jancsárokat,
mond lovasokat számosan küldött annak háborgatására, akik fóképen
a Perényi magyarjaival viaskodtak. Különös volt pe$g az, hogy utoljára- ugy összebarátkoztak a viaskodó magyarok s törökök, iiogy egymáshoz minden tartózkodás nélkül általjárták s társalkodtak, "és a német 8 olasz főtisztek s 'katonák előtt, csak magányos bajvivásokban gyakorlottak magokat, melyet a többi nemzetek gyönyörködve néztek.
Mintegy ötszázra ment a bajvívó magyarok s törökök száma, kik közöl némelyek meghaltak, némelyek nagyobb vagy kisebb sebet kaptak.
Más nap Vácz és Esztergom felé indult el a keresztyén tábor. A
pesti basa Segemen, akinek segrtségére már akkor Ulomán basa is
altaljött volt Budáról, sok törököt küldött annak üzésére, akik vitézül
szabdalták a. keresztyéneket, mindaddig, míg Vitelli a Perényi huszárjait és a német vasasokat azoknak nem fordította, akik aztán azokat
nagy vérontáaeal visszaülték ugyan,- de annak elejét nem vehették,
hogy a törökök azután visszalopakodván, közel hétszáz beteges németet
levágtak, akiket idejében a hajókra nem lehetett szállítani.
Az egész tábornak gyalázatos volt ugyan a visszamenetel, de
gyalázatos volt az kiváltképen a tehetetlen Jnachimnak, kinek kezében, es a különben erős férfiakból álló tábor, csak olyan volt, mint a
Herkules buzgánya* valamely gyermeknek kezében. Hogy tehát az embereknek elméjöket magáról más tárgyra fordíthassa, és a maga neve
helyett azoknak szájokba nagyobb raatérját adhasson, Perényit Ferdi-
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ntad előtt királyságra való vágyódással, és még ki tudja mivel, hihető azzal is, hogy a had szerencsétlen kimenetelének is ő lett
volna az oka, bevádolja. Nagy lévén a vád, a különben igen engedelmes Ferdinánd, az ő elfogása iránt parancsol. Esztergomban volt Perényi, mikor az oda való kapitány, Liszkán Márton, spanyol születés,
őt fogságra tette, és hajón Bécsbe küldötte. Igen nehezen szenvedték
ezt az ott lévő magyar katonák, úgy hogy több mint tizenkétezer huszár onnan, nagy káromkodások és szitkozódások közt mindjárt szélyeloszlott. A megfogás alkalmatosságával igen embertelenül bánt ő
vele a spanyol kapitány, és épen nem agy, amint a neki parancsolva
vala. Ugyanis nemcsak az arany lánczot ragadozta le az ó nyakából,
hanem az ő igen drága mentéjétől is megfosztotta őt. Alig örülhetett Márton kapitány a hamis ragadománynak esztendeig. Ugyanis
mikor a törökök Esztergomot megvették, az ő egyéb kincsei közt, ja
Perényi arany lánczát is, Ali basa magához vette. Sokkal tisztességesebben bánt Perényivel Medices, aki őt Bécsbe felkisérte. Ugyanis
mikor már. Bécsnél a hajóból kiszállottak volna, és ott a rendelés szerént Perényit, egy befedett kocsiba ültették volna, értésére esik neki,
hogy egy Torniell Fülöp nevű főtiszt, akivel neki régi ismeretsége
volt, a kocsival szemközbe jő,' arra kérte Afcdicest, hogy a bocsit állíttassa m^g, és azt nyittassa fel, míg ő Torniellel egyet vagy kettőt
szól. Megcselekedte ez Medioes, amikor aztán mind Medicesnek, mind
Torniellnek.keservesen kezdett.panaszkodni Petényi, és a többek között azt mondotta,. hogy ő nemcsak maga sorsát keserüli, hanem az
irigyek által megcsalattatott Ferdinándot is sajnálja, mivel az ő elfogatásáért, nagyot fog tőle a magyar nemzet idegenedni. Továbbá
azt'mondotta, hogyha ő valaha királyságra vágyakozott volna, ő arra
Szapolyay János halálakor, a török császár segítsége által reámehetett
volna, de akkor se mondhatta senki, hogy Ő arra vágyna; azóta pedig
mindég hűségesen hadakozott a törökök ellen, s ezutánis fog hadakozni, ha őt Ferdinánd, a hamis vádak alól felszabaditandja Utoljára
arra kérte őket, hogy mindezeket. mondják meg Ferdinándnak, és az
előtt vessék közbe magokat ő mellette. Szólottak is azok ő mellette,
s nevezetesen Torniell egykor a vadászat közben találván Ferdinándot, kérte, hogy Perényivei keményen ne bánjon. De többen voltak
Perényinek rósz, mint jó akarói, kik annyira tudták vinni a szelíd
Ferdinándot, hogy az őt maga eleibe sem bocsátotta, hanem Németujhelyre azon tömlöczbe küldötte, melyből ezelőtt kevés esztendőkkel
halt ki Bodó Ferencz. Mikor ő fogságba esett, épen akkortájban szökött ki" a török fogságból az ő Ferencz fia, akit ezelőtt tiz esztendő
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vei adott vala maga helyett kezesül Szulejmánsak. Amely gyönyörűséget ő ezen fiának látásából vett volna, attól is megfosztották őt az
ö ellenségei,.és azt ő hozzá a fogságba be nem bocsátották, azt költvén felőle, hogy azt Szulejmán önként küldötte volna haza, hogy
atyjának- magyar vice-királyságot Ígérjen az ő nevében, csak hogy az
Magyarországot hajtsa Szulejmán hatalma alá. Hihető az sem kevéssé
nevelte az ő bánatjait, hogy 1543. észt. két várát vette el neki, úgymint Valpót és Siklóst. Mind magános személyek, mind Heves, Abauj,
Ung és Zemplén vármegyék, mind 'nevezetesen 1545. észt. a nagyszombati diéta közbevetette magát Perényi mellett Ferdinándnál, és.
ö mellette az egész ország nevében kezességet vállalt magára, csak
hogy szabadon bocsáttassék. Az utolsónak azt felelte Ferdinánd, hogy
mihelyt Perényi Egert visszaadatja, melyet ő a püspökségtől már régen elfoglalt, nem fog Ő róla elfelejtkezni. Istvánffy azt irja, hogy
mivel Perényi Egert solrideig minden igaz jus nélkül birta, és annak jövedelmét húzta, negyvenezer aranyat kívánt Ferdinánd büntetésül ő tőle.
Ezt a summát nem elébb, hanem 1547. észt. küldöttek fel Bécsbe,
még pedig úgy látszik, az esztendő vége felé. Azután való ~ esztendóV
ben vitette őt Ferdinánd Németujhelyről Bécsbe, hogy őt Ígérete szerént szabadon bocsássa, aholottis miuekelőtte elbocsáttathatott volna,
már régi betegsége rajta erőt vett, és őt életétől megfosztotta, vagy
márcziusban,"vagy azelőtt valamelyik hónapban, mintegy hatodfél esz*'
tendeig tartott fogsága után, negyvenhét esztendős korában.
ügy látszik,, hogy az ő ügyét az is terhesitette, hogy amint Isi-'
vánffy irja, ő volt a magyar mágnások közt az első, aki elősrfr Luther, azután Calvin tudományát, nemcsak nfaga szíttá be, hanem azt
az ország törvényei és a sok királyi parancsolat ellen, a maga jószágaiban is Siklóson, Sátoraljaújhelyen, Terebesen, Sároson, Eperjesen,
Szalánkeményen, Péterváradján, Valpó vidékén, s másuttis terjesztette;
sőt Sáros-Patakon a reformátusok számára oskolát is fundált, mely
ott még ma is megvagyon. Az ő udvari papjai Siklósy Mihály és Sztáray Mihály iaelitették meg ő vele a Luther tudományát. A Páduában
is tanult Sztáray kapatta őt az olasz ízlésre és ékességre, melybe Ő
annyira bele szeretett, hogy azután mindég tartott maga mellett olaszízlésű férfiat. A tömlöcz unalmait azzal édesitette, hogy az ó és uj
testamentomi jelesebb históriákat összeszedegette, azokat egy olasz'
festővel lefestette, maga pedig azoknak alájok verseket Írogatott, me
lyekbe a históriákat foglalta be. Testamentumában arra intette Gábort,'
a maga fiát, hogy az áj tudományt ő is minden erejével ótalmazza
és előmozdítsa. Az ő özvegye Székely Klára, haza hozatván az ő bolt'
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aot a sárospataki varban, abba a temlomba temettette, mely
ott még ma is fenáU. Bizonytalan ki koholta először azt a csak első
hallásra is íevetséges hirt, hogy ő a terebesi templomban temettetett
volna, és hogy ott az ő holttestét, minden esztendőben egyszer, tiszta
időben, a menykő, épen a szive táján megütötte volna, mindaddig,
mig azt onnan kivették.
Perényi Gábor. A közelebb leirt Péternek Székely Klárától való
fia, Abaúj vármegyei főispány, a Tisza jobb partján fekvő vármegyék
hadainak főkapitánya, királyi tanácsos, tárnokmester és országbírója,
első Ferdinánd és Maiimilián királyok idejében. Atyját követte a
Calvin tudományának terjesztésében s ápolgatásában. Soha le. nem törölhető mocskot ejtett azzal a maga nevén, ha igaz felőle az, amit
Bethlen ir, hogy t. i. Ö a maga testvérjének Ferencznek, akit az
atyjok, Sznlejmán török császárnak vetett vala zálogba, és aki onnan
kiszabadulván, ő vele a jószágban osztozni kivánt, vagy mérget adott
be, vagy amint mások, hintegették a hirt, azt a Bodrogba fiilasztotta.
De talán csak oda mehet ez, ahova az ő alább említendő gyilkossága.
Nehéz gondolni, hogy megbocsáthatóbb bűnöket is szó nélkül nem hagyó Ferdinánd, ezt az atyafi gyilkosságot, nemcsak büntetés nélkül
né>te volna el, hanem annak szerzőjét s okát, oly nagy hivatalokkal
is tetézte volna meg. A bizonyosabb ő felőle, hogy Eger várát, nem
egyszeri sürgetés után 1549. észt. adta vissza Ferdinánd számára, Báthori Bonaventoráuak. Talán ekkor vetett Báthorival bővebb ismerettséget, akivel azután 1551. eszi egyesült erővel ment Lippa megvételére* Egy ideig mulatott Lossonczy Istvánnal, és azzal együtt verte
meg a törököket Becse alatt. Balassa Jánossal ő is elment Genuába
1552. észt Együtt próbálta 1554. észt, Bebek Ferenczczel Fülek várát
felszabadítani a török ostrom alól, de abban nem boldogulhatott
~ Bizonytalan mi okon pártolt Ő 1556. észt Ferdinándtól Izabellához, a Szapolyay János özvegyéhez. Talán csak azért, hogy a Ferdinándhoz hűséges Dobó Istvánon boszuját állhassa, aki akkortájbaa
őt Sáros-Patak iránt perbe fogta vala,. és közel járt hozzá, hogy azt
ő tőle elnyerje. Ha az volt czélja,azt elérte, mert ö Dobót elfogta, és
Izabellával itőmlöcsbe tétette. Az elpártolásért, -még azon esztendőben
elfoglaltatta Ferdinánd ő tőle, Telekesy Imre által, Zemplén ás Palócz
várait, melyeknek visszavételökre, midőn ő Erdélyből egy jó sereggel
kijött volna, Varanónál őt Telekesy igen megverte. Azután valami
esztendővel, Leleszt foglalta el ő tőle Telekesy. Mindezek arra határozták őt* hogy Ferdinándhoz visszaálljon. Aminthogy 1558. észt, el
is ttljötte Barkóczy Lászlót, Oláh Miklós érsekhez, és Bótbori Bo-
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n m a t f e á t a , arra kénén azokat, hogy azok Ferdinándot Ő hozza engeszteftfk meg. Minekutána kegyelmet nyert, többé nem tétovázott.
Négyszáz katonát küldött 1562. észt. a Hadad alá siető Zay
Féronez és Balassa Menyhért kezök alá. Száz tizeimyolcz katonával
ment el maga 1563. észt. a Maximilián koronázása pompájának diszentesére Pozsonba. Ugyanakkor az odavaló diéta őt rendelte ki
Thúrzd Feienczcsel, Révay Mihályival, és a királyi fiskassal az ország határainak Lengyelország felől való megtekintésére s igazítására.
Forgách azt írja, hogy Diósgyőrt hatszázezer forinton zálogosította el
Maximilián királytól 1565 eszi Mindezt a summát Gábortól, mind*
a többeket másoktól, azon hadnak folytatására vette fel Maiimilián,
melyet abban az esztendőben indított Szapolyay János Zsigmond ellen,
Sohwejrii Lázár ée Balassa Menyhért vezerségök alatt. Jelenvolt ebbtn a hadban Gábor is, a király táborához Keresztárba négyszáz lovassal, két ammyi gyaloggal és négy ágyúval menvén Sáros-Patakról
Aartán egy oldalról ő lőtte Tokajt, melyet ak kor Némethy FerenczUa el is vettek. Nagy kárt vallott Gábor maga is 1507. észt. ugyanis
akkor a temesvári heg Haszán, akit Szapolyay hívott vala ki Maximilién, és az ahoz hűségesek ellen, Dédes várát őtőle elfoglalta. Egynéhány napig állottak ugyan az ő katonái az ostromot; de mikor látnák, hogy azt nem soká bírhatják, egy éjjel a várból kiszöktek. Azonban a toronyban hagyott egynéhány kád puskapornak, olyan kanóczot
vetettek, melyet agy alkalmaztattak, hogy az egynéhány órákik emésztédvén, annak töee akkor érjen a porhoz, és akkor lobbantsa azt fel,
amikortájban ők gondolták, hogy majd reggel be fognak a törökök *
várba menni A esel eléretett, ugyanis, hogy reggel a nagy hallgatást észrevették a törökök, a vár falain bemásztak, a kapukat megnyitották, és mikor már legtöbben sereglenének a torony körül, a por
hirtelen felvetődik, s egy szempillantás alatt mintegy négyszázat közölök megöl. Eat litván Haszánfeeg nagy szitkozódások s átkozódások közt, a várnak megmaradt részét is lerontotta, és onnan Putnok
vára ellen ment Azoltától fogva Dédes vára mind a mai napig a
maga omladozásaifcan hever. Ami pedig Gábort illeti ő ugyanazon
esztendőben a pozsoni diétára ment, és ott vérhasban 28. jnn. meghalt,
harminczőt esztendős korában. Egy hónap mnlva a sáros-pataki templomba temettetett, melyet ő a maga költségén építtetett Amely halottibeszédet é felette SzikBzai Fabriezins Balás, a pataki professor
mondott, Vitebergában (Wittenberg) nyomtatott ki, a következett
1568. észt. Felesége az Országit Kristóf, országbírója test verje, Ilona
volt, kitől semmi .gyermekei ne* macadtak.
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Igen különös ember lett volna Gábor, ha igazak volnának azok,
melyeket Forgách beszél ő felőle. Ugyanis azt irja Forgách, hogy 6
annyira féltette ezt az Ilonát, a maga feleségét, hogy annak semmi
férfira nem szabad volt nézni, annyival inkább beszélni, és mikor
vendége volt, akkor a felesége az asztalhoz nem Ölhetett, mikor pedig
Gábor onnan házul valahová ment, az ablakokat bepecsételte, hogy
azokon a felesége ki ne kandikálhasson. Továbbá azt mondja Forgách,
hogy mikor egyszer Gábor körfii betegségében Ilona serényen járna s
forgolódnék, történetből egy Semsey István nevfl ifjúhoz talált érni
valami ruhája. Ezen annyira megboszankodott Gábor, hogy Ilonát éhséggel akarta megöletni, az ifjú Semseynek pedig valóban mérget
adatott be. De azt is mondogatta, hogy az ő halála után sem illik
az ő feleségét senkinek is illetni. Ezen az okon, kevéssel halála «kftt,
arra kérte Ilonát, hogy az ő halála után második házasságra ne
adja magát, melyre midőn Ilona azt felelte volna, hogy ő a maga
férjének hosszabb életet kivan, egyébiránt a jövendőkről nem feleibet,
annyira megharagudott Gábor, hogy a maga udvari orvosát, Balsarati
Vitus Jánost, mezítelen karddal kényszeritette reá, hogy Ilonának
mérget a^jon, mely miatt Ilona, férje után kevéssel meghalt. A meglehet, hogy mindezeket Forgách, nem maga költötte, hanem igy hallotta; hogy pedig könnyen hitelt adott minden Gábor felől való* rósz
hírnek, annak okát könnyű kitalálni; de sok és tagadhatatlan bizonysági vágynak a Gábor és Ilona jó házassági élőtöknek, és az Ilona
félje halálán rendkívül való epekedéseinek és sirásinak, melyeket csak
az ő 1569. észt. 2. máj. történt halála hagyathatott el ő vele. A Gábor márvány koporsó kövére, ezek a Szikszay Balás által irt versek
metszettek :
Pannóniáé Proceres inter clarissimus Heros,
Unica Spes Stirpis, lux, glória sola Pereniae,
Beligionis honos, Patriae Páter (heu brete Regni
Solamen) populi dubiis in rebus asylum;
Pacis amans almae, bellis civüibus hostis,
Imperioque bonis clemens, ut gootíbus asper.
Se curam solitus requiem praestare eolonis,
Musarum portus, tuus, o Eccleaia! vindei;
Quo Duoe Pannonicis Spes füleit laetior arvis,
Quo moriente lab'ant, et squallent cuncta, videmus;
Hic jacet ad luctum Regni Patriaeque perennem
Tllustris Gábriel procerum decus ille Perenius,
In templo, sibi quod pridem fundaverat ipse.
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Qoi licet Mc summis perfai ctus honoribus amplum
Jam nomen merőit, cni fanéra nulla nocebunt:
Stemmatas ecce tamen fatalia stamina prisci
Qnod per sexeentos nunquam defecerat annos
Finiit, et patriis obdormiit ipse minis.
Hunc Petnis in tamulum sua clauserat ante Perenius
Ossa parens, hanc qni vallavit moenibus Urbem (Patak)
Olara dehinc mater Székelyini sangvinis, atque
Barbara dicta soror, rapnit quam Parca prioréin.
TJltimus his Gábriel jnngit se nominis haeres,
Qoae nőne tota domus cantat snper aethera Christum.
Perényi Feréncz és Mihály. Egy pár testvérek, ezek is első
Ferdinánd király alatt éltek. Izabellát, a Szapolyay János özvegyét,
Ferencz elkísérte Kassáról Opoliába (Oppeln) 1152. észt. ugyanazon
esztendőben Nagy Barabás hadnagysága alatt, huszonöt katonát küldöttek ők Egerbe, Dobó István segítségére. Mihály azutánié megmaradt Ferdinánd hűségében, de Ferencz 1556. észt. az Erdélybe visszajött Izabellához pártolt, melyért Ferdinánd, Pachaim nevű veiére által 6 tőle elvette Abanj vármegyében Nagyida várát huszaapi ostrom
után. Azt irják, hogy mivel alkalmatosabb vitézeket nem kapott, czigáayokkal ótalmaztatta a várat, kik is minden reménységen s hitelen
kivtl viselték magokat, úgy hogy Pachaim már* elment volna a vár
alól, ha a vitéz czigányok, mint a haris, magokat el nem árulták
volna. De ezek nagy kevélyen azt kiabálták Pachaim után, hogy annak köszönje, hogy az ő puskaporok már elfogyott, mert különben
az ő táborának ntánaereszkednének, és. azt öattetöraék. Bizerént
Pachaim kitanulván erőttenségöket, visszafordult, a várát megvette, földig lerontotta, a czigányokat is mind l&nyakaztatta. A követ*
ktuft 1557. észt. Tefekesy Imrével, együtt hadakozott Mihály a pártosok ellen, és Munkács alatt, egy a várból kijött ágyugolyóbis ölte
meg öt, feleségének Székely Katalinnak,, kivel csak öt esztendeig élt,
és neveletlen árváinak szomorúságokra.
-. Azután kevés napokkal, Ferencz ellen meat Munkács dél Telekeey,
aki -akkor nagy-szóllőm kastélyába rekeszkedett vala. Előre izeate ki
aaóp szóval Telekeey, hogy magát adja meg, és bízza Ferdinánd ke*
gyelmességére, de erővel kellett a kastélyba berontani, aholottís az ő
katonáit, réssssttént levágták, részszerént elfogták; magát pedig Fe*
renczet, háza népével együtt, a sárosi várba küldötte fogságra Telekesy,
Irtvjánfly azt írja.: hogy 1563* esők. bocsátotta 4t Ferdiriüdkirály szabadon, ée neki minden jómagái visszaadta, aat amit Saákwója .bírt ki-
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véve, mivel már azt akkor Macedóniai Péternek, a maga íőkamarásának
ajándékozta vala. De az is megcselekedte azt az emberséget ő vele,
hogy háromezer forintért azt neki visszaadta. Ugyanazon észt jelenvolt
Pozsonban a Maximilián koronázásán Bebek Ferencz leánya, Katalin
volt a felesége.
Perényl Gyftrgy* (Nagy-Idai) A kassai lovasságnak hadnagya
volt 1575. észt., mikor Békesy Gáspárt Erdélybe kisérte, a Báthori
István vajda ellen való hadra. Mennyire óhajtotta volna ö ezen hadnak Békesy részére való jó kimenetelét, onnan tetszik meg, hogy 6 minden készpénzét arra költötte, sot egy arany s ezüst edényekkel rakott
drága pohárszékjét is eladta, és annak árát is oda fordította, de mind
költsége, mind fáradsága füstbe ment.
Perényi János. Jelen volt a pozsoni diétán 1576. észt., és ott ő
rendeltetett ki az eperjesi nyolczados törvényszékre, az ország bárói
közöl, Bidi Mihályival, Pankotay Ferenczczel s másokkal.
Peres András, Bodrog vármegye küldöttje volt Doroszlóy János*
sal a rákosmezei diétára 1505. észt.
Pernesz? Miklós. A bácsi diéta ezt rendelte volt második Lajos király mellé tanácsosnak, Derencsényi Györgygyei, Pakos Jánossal
Ártándy Pállal s másokkal 1518. észt
Pernesz? Farkas. Jelenvolt Csanádnál 1550. eszi a Cserepovics Miklós megverésében, és ott a térdén- olyan sebet kapott a ráctoktól, mely miatt teljes életében sántikált. Babocsai kapitány volt
1562. eszi, mikor Zriny Miklóssal s Tahy Ferenczczel a törököket
igen megverte Monoszlónál.
Perneszy András. A pozsonyi diéta ezt rendelte ki Pethő Jánossal, Bajky Gáborral s másokkal az ország határának Ausztria felől
való megigazitására 1569. észt.
Pernsith Gáspár. SkardonábÓl szakadt Magyarországra, Síapelyay János idejében. Sok szép jószágot szerzett ennek Martinnzzi,
György püspök, az ő sógora, a két hazában, ö birta nevezetesen Bihar vármegyében Hosszn-Pályit nagyobb részént, mely abban az időben negyvenhárom portából állott. Jelenvolt ő 1551. észt. Martinuzzival Lippa megvételében, és ngy volt a hire, hogy alattomban őt küldötte
volna be Martionzzi Ulomán basához, azzal az izenettel, hogy magát
erősen tartsa és meg ne ijedjen, öt küldötte Balassa Menyhért, Daesó Tamással, Bebek Ferencz megölésére Gyulafehérváron 1558. észt.
Lásd még Batthyány Orbán, Oserepovics Miklós.
Pesthényi vagy POsthényl Gergely. (Martonosi). Csongrád vármegye kildottje volt 1505. észt a rákosmezei diétára Dóczy Gergely-
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lyel és Sövényházy Istvánnal. Ott volt Tokajban 1526. észt. a 8zapolyay János királylyá lett választásakor, kihez való hőségét attól
fogva mind végig hűségesen megtartotta, nevezetesen Budát 1530.
észt. Ferdinánd serege ellen derekasan ótalmazta. Mennyire bízott ő
hozzá Szapolyay, abból megtetszik, hogy mikor Budáról valahová ment,
Buda várát többnyire ő reá bízta. Ö reá hagyta ott nevezetesen 1540.
észt. a maga feleségét is, mikor magának Erdélybe kellett menni, a
zenebona csendesitésére. Istvánffy egy Pesthényi György nevű fóembert
emleget, aki a Szapolyay kis árváját, Tőrök Bálinttal s másokkal, a
Szulejmán sátorába 1541. észt. Ó-Buda alá kikisérte, de ugy látszik,
hogy vagy maga Istvánffy, vagy a könyvnyomtató, ennek a Gergelynek nevét bérmálta Györgyre.
Pesthényi János. Frangepán Ferencz érseknek s püspöknek kedves embere, ki is neki Pozsonban 1543. jeszt. tett testamentorna szeréut,
nyolczvan aranyat, négy hordó bort, és egynéhány lovakat hagyott.
Jelenvolt Dobó Istvánnal Eger ótalmazásában 1552. észt
Péter. Oláhországból származott, 1019. esztendőtől fogva szálai
első apátúr. Sz. Istvánnál nagy kegyelemben volt, kitől a klastromnak
sok szép szabadságokat nyert.
Péter. A magyarok második királya, sz. István után 1036. észt.
Lásd Gizela. Nagyon megcsalatkoztak a magyarok a Péter iránt való
reménységben, mert mihelyt elnyerte a koronát, a magyarok hűségéhez nem bízván, őket a tisztségekből lehányta, helyökbe idegen nem*
zeteket tett, csak azokkal társalkodott, mind maga, mind udvari emberei, a magyaroknál akkor ismeretlen vétekre, a fajtalan élet és erőszakos fertelmeskedésre adták magokat, az egész nemzetet csúfos szókkal
illette, mely hibákról mikor megintették, csak olajat öntöttek a tűzre.
A neki búsult magyarok országgyűlést tartanak, őt méltóságától
megfosztják 1041. észt., és helyébe Abát választják. De mivel ő benne
is keveset, vagy semmit sem nyertek, három esztendő múlva ismét
visszahívták Pétert Henrik császártól, ésr a királyságba visszaállították.
Semmit sem tanult Péter előbbeni kárán 8 gyalázatján, másodízben
is csak ugy bánt a magyarokkal mint először, sőt annyival többre
ment, hogy az Országot 1045. eszi pünkösd ünnepén :egy AbátÓl nyert
aranyos láncsával Henrik császárnak, egynéhány fő magyar jelenléké*
ben általadta, ugy mindazáltal, hogy míg ő él, addig ő lesz a király,
és Henrik Őt méltóságában ótalmazni tartozzék. Mihelyt ennek az országban híre lett, ném szívelhették tovább a főrendek az ő törvénytelenségeit, hanem Csanádon összegyűlvén, elvégezték, hogy Pétert
ujonan leteszik, és az Oroszországban mulató, Árpád véréből származott
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herczeget, Andrást hiják a királyságra. Megtudta Péter est az összeesküvést, és minthogy Henrik rajta segíteni nem érkezett, Ausztria
felé kezdett szaladni, de Mosonnal kézre került, szemei világától embertelenül megúsztatott, nem sokára meghalt 1046. oszt., és Pécsen
abban a dicső templomban temettetett el, s most is abban feksnk,
melyet maga ott nagy költséggel építtetett volt. Azt irják, hogy Fehérvárhoz közel, Zámor 'nevű faluban ölték volna meg ő t
Péter. Salamon király idejében föispány volt, talán Szolaok vártnegyében, ö állította fel a Tisza mellett a zazti apáturságot, Salamon engedelmével 1067. észt. Némelyek agy gyanakodnak, hogy ez
a Péter az Aba famíliából származott volna, és hogy az a Zazt, ahol
klastromot építtetett, talán az a Sas nevű falu volna, mely most is
a Tisza mellett van.
Péter. Jé magyar vitéz jsz. László és Kálmán királyok idejében.
Ifikor a fiatal király Kálmán, az oroszok fejedelme Volodár ellen
ment 1094. észt., és azt egy Premisla (Przmysl) nevű városban meggaállotta, de őt Volodár a kunok segítségével igen nagyon megverte,
jelenvolt abban a szerencsétlen ütközetben ez a Péter is, és bátorságát s erejét a többek közt egy Monok nevű erős és vakmerő kun vitézen mutatta meg. Ez a Monok igen sok kárt tett a magyarokban,
melyet hogy megboszúljon rajta egy Máté nevű magyar, neki hajt
Monoknak, hogy őt vagy levágja, vagy elfogja, ha szembe mer vele
szálkái, de Monok, Máté előtt megszaladt, és futtában hátra iő egy
nyilat, mely olyan veszedelmesen találta a Máté lábát, hogy Monok
visszafordulván, .őt minden bizonynyal megölte volna, ha mások meg
sem mentették volna. Azután ez a Péter rugtatott Monoknak. Másodszor is előveszi Monok a maga hadi mesterségét, megszalad Péter előtt
és hátra lő, de. most a czélt elhibázván, míg másodszor lőhetne, Péter mellé ereszkedik, őt oldalba döfi, és fülénél fogva a királyhoz viszsaavisai. Talán e volt az a Péter, aki sz. Lászlónak udvari embere
(miniater) volt, és egy diplomában van róla emlékesét, .melyben a kalocsai és pécsi püspökök közt támadt pert a király eligazította 1093.
eütendőben.
Péterfiy Milüfo Zsigmond király idejében hadi vezér volt. KŐtater ütközött meg a Temesközön a törökökkel,-és mind a kétszer
nyertes volt, de nem lehet egyiket is meghatározni, hányadik esztentendőbeu. Kikor másodszor hadakozott velők, sötét éjjel igen vélatlen
támadta meg őket Hogy pedig az ő katonái egymást a setétben a
törököktől megkülönböztethessék, azt parancsolta katonáinak, hogy a
hadakozásban szüntelen ezt kiabálják: „Isten szent Mihály!" melyet
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a törökök hallván, azt ők is meg akarták tanulni, hogy a magyarok
kardjától megmenekedhessenek, de csak ezt az utolsó szót Mihály tanulhatták meg, azt eléggé kiáltozták is, de épen az lett nekik a megölő sibbolet. Bir. 12. 6.
Pete. Főispány volt Salamon király idejében, de hol? bizonytalan. A zazti apátúrság diplomájának aláirta a maga nevét 1067. eszi
Abbanis van róla emlékezet, melyet sz. László Istvánnak, a pécsi püspöknek adott 1083. észt
Pete Imre. (Hetesi). ítélő mester és királyi-fiskuB Maximilián
király idejében. A pozsoni diéta 1569. észt. őt rendelte ki Kapitányffy
Istvánnal s másokkal az országhatárainak Stiria s Karniolia felől való
megvizsgálására. Azután öt esztendővel újra holmi peres dolgok eligazítására neveztetett td a diétán.
Petes. Sz. László királynak udvari embere volt, amint mutatja
az a királyi levél, melyben sz. László eligazítja azt a pert, mely támadt volt a kalocsai és pécsi püspökök közt, az ő megyéjüknek határa iránt 1093. észt., és amelyben a pécsi püspök ügye ítéltetik igazabbnak.
Petina Péter. Negyedik Béla idejében élt. István, a Béla fia,
aki atyja életében erdélyi herczeg, és Magyarország némely részeinek,
s nevezetesen Zemplén vármegyének ura volt, ennek a Péternek adott
ugyan Zemplén vármegyében 1263. észt. valami Szomothor nevű magva
szakadt jószágot, sok rendbeli szolgalatjáért, és a pataki plébánosra
Jánosra bízta, hogy azon földnek határait ujitsa meg, és ugy adja által Petina Péter mesternek. A mester titulus abban az időben nagy
embereké volt.
Petina Péter. A közelebb irt Péternek na. Átkozott emlékezetű
hüségtelen embernek nevezi őt első Károly király, egy 1321. észt költ
levelében, melyben őt minden jószágaitól, nevezetesen Purustyán vagy
Borostyán várától Zemplén vármegyében megfosztja, ezeken az okokon,
mert Galicziából egy hercseget hozott volt be az országba, és azt
Károly helyébe királyivá akarta tenni; ezenkívül mikor Dósát, az erdélyi vajdát, egy Moys vagy Móses nevű pártos ellen küldötte volna
Erdélybe^ ez a Péter sok embert maga mellé szedett, és azokkal
együtt a pártos Móses mellett hadakozott, a király népe ellen. Más
vezetékneve Pánky volt ennek a Péternek. Két fia maradi, Péter és
Máté, és ezek lettek a Paléczy família törzsöket Lásd Palócsy.
Petité János és tamás. (Gersei). Az oda felébb irt Nádasdy László
és Dienes édes atyjoknak, Andrásnak, egy Lőríncz nevű testvérje volt
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Ennek a tarincznek Márk nevű iától, Péter aevfi unokája l«kt fiat a
Pétert nevették először magyarosan Petiidnek. Bőnek a Péternek, vagy
Pethőnek fiai voltak János és Tamás. Innen látni való, hogy a Petbö
familia egy törzsökből származott a Nádasdy famíliával Ásókban a
3üra*varo3 időkben, melyekben njénwly nyughatatlan magyarok a Kis
Károly fiát Lászlót, a nápolyi királyt akarták az orsiágba bebosni, &
Zsigmond helyébe királynak tenni, ez a két testvér, igön hőségwefi hadakozott Zsigmond király mellett János ugyan a Zsigmond oldala mellett
mindenkor jelenrolt, Tamás pedig a Gara' Miklós zásdftja alatt vitézkedett a László pártfogéi ellen. Ezen ő hűségök jutalmául, amely Kemend nevtt várat, Zala vármegyében, András és János nevű pártosoktól elvett Zsigmond, azt Pethő Jánosnak és Tárnáénak adta 1408. esst.
Jánosnak három fia maradt, Dienes, Láailó és Péter.
Petirf tts&lé és Péter. Mindketten a közelebb említett Jánosnak fiai, Zsigmond, Albert és Ulászló királyok alatt, Zala és Vas vármegyei főispányok. Mindketten hűségesen hadakosták Zsigmond alatt
Csehországban a hnsssiták ellen. Péter mindenütt követte Zsigmondot
oláhországi s más utazásaiban. Albert király Vasvárt ajándékozta nekik 1438. eszi Sokat munkálódtak benne 1449. «zt. t hogy első
Ulássló a királyságban erős lábra állhasson, és épen azért ajándéko?
aott nekik Ulászló Budán egy kőházat, melyet egy Farkas nerft, ó
ellene járó embertől vett vala el, mint felség ellen vétőtől. Mmekntana a jószágon egymással megosztoztak, Péternek a magyar, Lászlónak pedig -a tótországi birtokok jutottak. László fiai István, Miklós
és György. Péter gyermekei Dorottya, Rozgony János felesége, György
és János.
Pethfr tyttrgy. (Gersei). Péter fia, Ján<* m*Wja. 1506. esztendó; körűi virágzott. Feleségétől, Bntkai Katalintól, Bnzlay Balás
özvegyétől, négy gyermeke maradt, u. m. Péter, János, Antal és Dorottya.
Pethö János. (Gensei). György teetvérje, Péter unokája, második Ulászló király feleségének Annának udvariiokja, annak halála után
pedig, annak két királyi heroMgecskéinek, u. m. Lajosnak és .Annának
hopmeatere. Egy királyi levelet adott ennek Ulászló 1307. észt
Sztropkó vasában, melyben az ő famíliáját arról dicséri, hoafy abban
csak egy embert sem lehet találni, aki valaha királyához való hűség*
telensejgel bélyegoste volna meg magát, ha siinte a magyar királyok*
ról való minden könyveket felhányja ű az wn^er, m)f*k a királyi
loveles tárban vágynak. Talán ide czélosott hát az a valaki, aki a
Pethő familia dicsértére ezt a verset irta:
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Acta licet bellis; titulis, et honoribus aucta*
Non habuit maculam laus Pethöana suam.
Továbbá azt magasztalja Ulászló Jánosban, hogy miolta az ő néhai
felesége Anna Magyarországra jött, attól fogva, annak haláláig, mindég példás hűséggel viselte ő a körül a maga hivatalát, és épen a
vette arra Ulászlót, hogy Anna halála után, mikor másokra az ország
jövedelmeire s a maga kincseire való vigyázást bjzta, akkor azokat,
akik ő előtte minden kincsnél drágábbak, t_i. a maga gyermekeit,
a János gondviselése alá adta, s minthogy ő azt mindaddig oly fedhetetlenül viselte, hogy már különben kívánni sem lehet, tehát ezt a
hivatalt, e napságtól fogva, örökösé teszi o nála, és soha társat sem
fog ő melléje tenni. Hogy pedig ez a királyi szeretet s az ő szolgalatjával >való teljes megelégedés, az ő famíliájára is kiterjedjen, és
annak díszére legyen, annak eddig: való czimeréhez (mely eddig koronás oroszlánból, egy viaskodásra felágaskodó szárnyas sárkányból, egy
zsombokról füvét csipkedő xuczából, és a holdnak két szarva közt
csillámló, két csillagból -állott) hozzáadja Ulászló a maga, aranyos királyi székben ülő, melléhez felemélt jobb kezében kereszttel* diszeskedő
almáját; bal kezében pedig királyi pálczát tartó, lebocsátott üstőku,
koronás képét, mely felett a levegőben ismét egy másik korona lebeg; a királyi széknek jobb oldala felől a kis Lajos, bal felől pedig
a kis Anna herczegasszony álló koronás képeiket. Elkísérte volt Pethő
ezeket a herczegeket 1515. észt. Bécsbe Maximilián császárhoz, mikor
azokat Ulászló oda azoknak házasságok dolgában elvitte. Ennek a Jánosnak Ferencz nevű: fia maradt*
Peth* Péter. (Gersei). Györgynek Buthkai Katalintól való fia.
Ez a Péter az 1542. észt. februariusban Beszterczebányán tartott
diétán ajról panaszolkodott s protestált maga s testvérei nevében,
hogy,Kecsethy Márton a veszprémi püspök, ő tőlök a felébb való
esztendőkben erőhatalommal elvette Tadika vagy Tátika nevű várukat, az. abban lévő ágyukkal s levelekkel együtt, és azt a hozzá tartozó jusokkal s jövedelmekkel együtt mai napig maga kezénél tartja.
.Más oldalról azt sem tagadta Péter, hogy ő is a maga testvéreivel a
veszprémi püspökséghez tartozó Egerszegei; és Novát elvette volna, de
azt mondotta, hogy mikor Ő azokra tette a maga kezét, már akkor
azok nem a pügpök, hanem más hatalma alatt voltak. Azonban olyan
kinyilatkoztatást tett Péter, maga s testvérei felől, hogy már ők kiboesátják kezftkből a püspöknek Egerszeget és.Novát, ha szinte a
püspököt reáviszi is a lélek, hogy Tátikát nekik vissza ne adja.
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Pethd János* (Gersei). Györgynek Buthkai Katalintól való fia.
öt fiút nemzett 1. Gáspárt, aki Dobó Istvánnal igen vitézül ótalmazta
Egert 1552. észt, melyért a királytól egynéhány falut kapott. 2.
Mihályt, aki Simontornyánál esett török fogságba 1578. eszi 8. £alást. 4. Pétert. 5. Pált.
Pethö Antal. (Gersei). Ez is Györgynek Buthkai Katalintól valtf
fia, két fiút hagyott,- Ambrust és Pált. Ambrusnak két leánya volt:
Éva és Zsuzsanna. Pethd Ferenez. (Gersei). A hopmester János fia. Raskay Balás
leányától Margittól ezek a gyermekei lettek. 1. Boldizsár, aki 1544.
esztendőtájban mag nélkül halt el. 2. Gáspár. 3. Orsolya, Forgáoh
Péter házastársa, 4. Anna, aki először Csáky í'erenczhez, másodszor
Fancsy Györgyhöz ment férjbei. 5. János, a szentelt vitéz.
Pethö János. (Gersei). Ferenez fia, János unokája, szentelt vitéz,
főpohárnok, kamarás, tanácsos, kassai, soproni, * komáromi T zólyomi
kapitány, a Duna melléki hadak főkapitánya, első Ferdinánd, Maiimilián és Rudolf királyok alatt. Első Ferdinánd udvarában nevekedett.
Első ifjúságában ötödik Károly császár seregében tanulta a katonása*
got Flandriában. Azon magyar seregben, melyet először ugyan Nyáry
Ferenez, azután pedig Bakics Péter vezérlett 1547. eszi a németországi ugy nevezett smalkaldi hadra, ezé a Jánosé és Horváth Bertóké
volt kétszázötven ember.* Az ő és Bertók hadnagysága alatt maradtak
azok mindaddig, mig aztán mindnyájan győzedelmesen jöttek onnan
vissza. Minekutána a magyarok Mühlbergnél a szász választó fejedelmet nemcsak megverni segítettek volna, hanem azt el is fogták, ötödik Károly császár, az ott lévő főbb magyarokkal oly lebocsátkozva
beszélgetett, hogy azoknak kezeiket is megfogta, és őket arany lánczokkal megajándékozta, mint cselekedett p. o. ezzel a Jánossal is.
MihekelŐtte pedig a győzelem helyéről a magyarok Csehország felé
visszaindultak volna, szabadságot nyert magának ez a János, a Károly
császár előtt való szóihatásra, amikor aztán ő magyar nyelven egy
beszédet mondott el, minden magyarok nevében, a császár előtt, melynek veleje, amint Istvánffy irja, e volt: „Győzhetetlen. császár! nálunk
nélkül Í3 bölcsen tudod, mely sebes lépéseket teszen a mi magyar hazánk a maga utolsó veszedelme felé,'ugy hogy hacsak Isten után Te
nem sietsz a mi ótalmunkra, nemcsak mi leszünk oda, hanem a Te
örökséged Ausztria is, sőt az egész keresztyén világot és vallást veszedelem fogja fenyegetni. Nem egyszer látogatta már meg a mi fene
ellenségünk a török Ausztriát is, és ha a Te jövetelednek s nevednek
dicsőséges hiré őt abból ki nem rettentette volna, azt semmivé tette
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volna. Az alatt, hogy te Afrikába vitted által győzedelmes fegyveredet , felnyílt a mi ellenségünk szeme, és királyaink dicső lakóhelyét
Budát, nem fegyverrel, hanem csalárdsággal elfoglalta (1541. ésst.)
Azután a franczia király ösztökélésére ismét elvette három derék városunkat, sokakat rabszijra kötözött nemzetünkből, és már ugy látszik,
hogy Németország meghódoltatásához is nem kis reménységet lehet
olvasni Szulejmán szemeiből. Annak a mi hazánknak, amely ezelőtt
való időkben oly virágzó, nagy cselekedeteiről oly hires neves volt, és
dicsőségével az egeket látszott verdesni ,de amely már most ugy össze
van szaggatva, és eltapodva, hogy az őt nézőknek egész főcsóválásává
és könnyhullatások árasztójává lett, egyedül csak Te benned maradt
utolsó reménysége". Te aki a félelmet nem ismered, Te aki a mások
előtt lehetetlenek tetsző dolgok végrehajtásában olyan gyakorlottságot
szerzettél magadnak,. melyet mások csak bámulni, de megfogni nem
tudnak. Te vagy csak egyedül hatalmas minket ebből a nyomoruságok örvényéből, és ama rémitő bestiáknak a törököknek fogaik közöl
kiragadni. Ezt kívánja Te tőled az egész keresztyénség, e.zt óhajtja 8
kéri tőled, az ime itten jelenlévő Ferdinánd, a Te öcséd, ami királyunk, ezért esdeklünk s könyörgünk mi is szegény magyarok Teneked, kegyelmes térdeidhez borulva. Hassa meg és in4itsa fel erre a
Te szivedet, az a sok keserves sóhajtozás s könnyhuUatás, melyek Te
hozzád, az őket kiteke,rőkön való boszúájlásórt minden felől kiáltoznak. Reá fog erre Téged segíteni az Isten, és minden ő szentéi, akik
mindeddig oly hűséges segédeid voltak stb." Hogy ezt az ö beszédét
Oláh Miklós megtolmácsolta a császárnak, az annak summáját megértvén, ugyan Oláh Miklós által, summásan azt felelte Petihőnek s a
többi előtte álló magyaroknak: hogy az ő keresztyén világ csendessége körül való munkásságának s fáradbzáainak nyílván való tanúi,
az ő Görögországban, Felloponesusban, Illyriában, Ausztriában s Afrikában viselt dolgai; de mindeddig őt jó czélja elérhetésétől a franczia
király galibái visszarántották, mindazáltal teljes erővel azon lesz,
hogy minden akadályokat elháríthasson, és a maga jóltévőség^nek első
tárgyaivá a magyarokat tehesse.
Minekutána Izabella általadta Erdélyt Ferdinándnak, Báthori
Bonaventűra Lippa várát.ennek a Jánosnak gondviselésére bizta 1551.
észt., de amelyet ő nem sokáig tarthatott Ferdinánd hatalmában.
Ugyanis Izabella állapotját megértvén Szulejmán török császár, Mohammed beglerbeget hatvanezer emberrel indította Erdély felé, ki is
minek utána Csanádot stb. megvette volna, a lippai lakosok annyira
megfélemlettek, hogy Jánost magok fenyegették, ha a várat u törökök
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elérkezése előtt oda nem hagyná. Minthogy kicsiny erővel volt János,
kénytelen volt onnan kiköltözni. Jó idején eleibe küldöttek a lippai
lakosok, magok főbiráját a beglerbégnek a var kulcsaival, melylyel
azt nyerték, hogy az őket a prédáiádtól megkimellette, de azonban
Ulomán basát ötezer törökkel.a yárba beszállította.
A pápa követé Jánost is megkérdezte egyebek közt Sopronban,
a Martinuzzi György halála iránt 1552. eszi Öt küldötte volt Ferdinánd Erdélybe 1556. esztendőnek elején, hogy ott az Izabellához hajló
urakat tartóztassa amint lehet Ferdinánd hűségében, de fáradtsága
híjába esett. Ugyanazon esztendőben Nádasdy Tamással együtt hadakozott a törökök ellen Baboosánál s másutt. Dersffy István helyébe
kassai kapitánynyá tette őt Ferdinánd 1558. észt., Telekesy Imre
mellé, kivel még azon esztendőben, derekasan megverte a törököket,
Kaza nevű faluhoz közel. Szerencsétlen volt 1559. észt. Bebek Győrgygyel Szerencs ostromlásában. Ugyanis a tokaji kapitány, Némethy
Ferencz, igen véletlen ütött setét éjjel reájok, őket megszalasztotta,
maga Pethő is kapott egy kis sebet, melylyel Gönczre futott. Ugy látszik nem kassai, hanem komáromi kapitány volt már 1562. észt,
mikor négyszáz válogatott és igen csinosan öltözött magyar huszárt
vezérlett Prágába, a Maximilián cseh királyivá való koronázása pompájának fényesbitésére. -Ugyanazon esztendőben az Izbugyay família jószágait, Kassa körül, neki és Forgách Simonnak ajándékozta Ferdinánd,
melyek mostanában szállottak vala a királyi tiskusra. Negyven katonával ment 1563. észt. Pozsonba, a Maximilián koronázására, ahonnan
"ot küldöttek a rendek Zay Ferenczczél, az ország bárói közöl Bécsbe,
Veráncsics Antal éb Bornemisza Gergely püspökökkel. Az akkori pozsoni diéta, őt rendelte ki Forgách Ferencz püspökkel, és Hasághy
Imrével, az ország határának Ausztria felől való megtekintésére s igazítására. *
Még kassai kapitány korában, valami izetlenség történt vala ő
közötte, és a Maximilián udvarában mulató spanyol főember, Perejra
Menyhért között. Az említett diéta alatt Pozsonban a piaczon összetalálkozván ez a spanyol Pethovel, a ruhája alá rejtett bottal, Pethőt
a jobb fülén felül, orozva megsebesítette x s azzal hevenyében utat
vesztett, ós sok bujdoklási után, Olaszországba'verekedett Onnan irt
Pethőnek, hogy Majlandban meg fogja várni a Pethő levéléi, melyben
ha őt bajvivásra hivná, tehát nem fogna annak elbontója lenni. De
könnyű volt már oly meszsziró'l, akar pennával, akar karddal veszekedni. Azonban Ferdinánd, minden maga birodalmaiból számkivet-
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tette a spanyolt, ki is azután nem sokára Málta szigete ostromában
esett el.
Mig Maximilián király 1566. észt; Győr alatt táborozott, az
alatt Pethő, mint a komáromi hajós seregnek kapitánya, szüntelen a
Dunán állott harmincz hajóval, és az esztergomi törökök hajós seregét
szemmel tartotta. Valamint ezelőtt, ugy ezutánis jelen ssokott lenni,
az országgyűlésein, és ott, hol az ország határainak megtekintésére,
hol pedig a nyolczados törvényszékekre rendeltetett ki. Minekutána a
sztropkói uradalmat maga s maradéki számára több jószágihoz megszerzetté s ragasztotta, Bécsben ötvenhárom esztendőskorában meghalt
1578. eBzt. 22. jan., és ugyanott a sz. Ágoston szerzeteseinél takaríttatott el. Feleségétől Zinzendorf Erzsébettől három fia maradt, u. m.
Ferencz, aki jászéi prépost lett, Gáspár és István,
Pethő Gáspac* (Gersei). A közelebb irt szentelt vitéz János
testvérje, és igy Ferencznek Raskay Margittól való fia. Devecseri
Gsoron Annától három gyermeke maradt u. m. Margit, Kristóf és
Mihály.
Pétbe Kristóf. (Gersei). A Közelebb irt Gáspár fia. Egy nagy
vitéz, aki kétszer vivott bajt török bajnokkal, és mind a kétszer győzedelmes volt. Utoljára csakugyan törökök által kellett neki meghalni
1600. észt., mikor Murát basa BoLndvárát mégvette. Bezeródj Katalintól két leánya maradt, ugy mint Katalin, aki Bakács Sándorhoz,
és Sára, aki Darabos Jánoshoz ment férjhez.
Pethő Mihály. (Gersei). Ez is Gáspár fia, Kristóf testvérje, akivel együtt birta a tátikai, kemendi és razi uradalmakat. Sitkey Annától, István nevű fiat hagyott, de aki mag nélkül halt meg.
Pethö Miklós. Annak a Lászlónak fia, akiről. felébb íratott,
hogy mikor Péterrel a maga testvérjével megosztozott, neki a tótországi birtokok jutottak. Öt fia maradt, u. m. Péter, aki 1497. észt.
virágzott, Tamás, akinek 1502 észt. Sulyok Gábor leánya volt a felesége. Miklós, Tstvan, Ferencz.
Pethő Miklós. A közelebb irt Miklós fia. Hét gyermeke maradt
u. m. György, Tamás, Benedek, Gábor». Rristiua, Herczeg Miklós felesége, Ferencz és László.
Pethő ttyfftgy. Az épen most emiitett Miklósnak első fia. Hat
gyermeket hagyott maga után 1. Zsuzsannát, Alaghy Gáspár feleségét. 2. Katalint, Bánffy Gáspár élete párját. 3. Tamást. 4. Gábort.
5, Magdolnát, Keglevics Simon házastársát. 6. Miklóst.
Pethő László. A közelebb irt Györgynek testvére, Miklósnak
utolsó fia. Ennek három fia maradt, u. m. Gergely, aki a magyar,
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krónikát irta; Kristóf és.János, akinek Bedekovics Dorottya volt a
felesége.
Petrovteh Péter. (Suráklini). Posega vármegyéből származott,
atyafisága volt a Szapolyay famíliával. Hibáznak akik az ő nevét Vies
Péternek írják. Ö volt az a szerencsés vitéz a Szapolyay János táborában, aki a paraszt knntczoknak fővezérjét, Székely Györgyöt, Temesvárnál lováról letaszította és elfogta 1514. eszi Ott volt Tokajban,
mikor Szapolyay Jánost királynak választották 1526. észt., kihez
való hűségében mind végig meg is maradi Szemmel látó tanúja
volt ő annak a rettentő pusztításnak, melyet Mehmedbeg török basa
1531. észt. tett Budához nem messze, aki pedig olyan színnel jött
vala az országba, huszonöt vagy harminczezered magával, hogy
Szapolyayt akarja segíteni s ótalmazni. Eleve tudta Szapolyay a
Mehmedbeg czelját, azértis személyesen kérte őt, hogy az 6 jobbágyainak kedvezzen; azonban mellé adta ezt a Petrovichot, hogy
ez vezesse el őt Morva és Ausztria felé, ahol több prédát reménylhet, de a basa, noha eskfivéssel fogadta, az országból ki nem
ment, hanem heted napra, legalábbis nyolczvanezer fogoly rabbal
jött vissza Budához, kiket azután magával az országból ki is vitt.
Megérezvén Szapolyay 1540. észt. a maga halálát, Petrovichot
tette a maga fia tutbrának, Martinuzzi György püspökkel és Török
Bálinttal. Ő reá különösen a temesvári bánságot bízta. Nagy húséggel is ótalmazta ő a .Szapolyay özvegyének, Izabellának, és annak árvájának pártját, nevezetesen 1541. eszi, mikor Boggendorf
Budát ostromlotta. Ö is elkísérte volt ugyanazon esztendőben a kis
árvát a Szulejmán sátorába; minekutána pedig Szulejmán Budát elfoglalta, Izabellával együtt Erdélybe ment. Sokat ellenkezett őott,
az Izabellát orránál fogva hurczoló Martinuzzival, mindaddig, míg
az mind őt, mind Izabellát onnan kiolvasta 1551. eszi Minekutána Kolosváron maga Izabella általadta Ferdinándnak Erdélyt,
ugyan maga irt Petrovichnak is Temesvárra, hogy mind azt, mind
Lippát, Karansebest s Lúgost adja a Ferdinánd biztosainak. Megeselekedte azt, ha mind bánatos szívvel is Petrovichj de mikor
Lippáról kijött, azt mondotta, hogy ő kész lesz annak az embernek lovásza lenni, aki a mondott várakat, csak két esztendeig is
a török császártól meg tudja ótalmazni. Mindenütt hűséges bujdosó
társa volt ő Izabellának. A mondott várak helyett Munkácsot adta
neki Ferdinánd. Bethlen azt irja: hogy őt Izabella 1553. eszi
Erdélyen keresztül Eonstantinápolyba akarta küldeni, ahova ő el
is indult, de meghallván, hogy Ferdinánd Tahy Ferencz által őt
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d akarja fogatni, visszament Lengyelországba. A bizonyos, hogy ő ebben az esztendőben lármát akart inditni, mind magyar, mind Erdélyországban, de nem boldogulhatott benne.
Csakugyan küldött ő Izabella és maga nevében, három követet
Szulejmán török császárhoz, kiknek egyike lengyel, ketteje pedig magyar volt. Ezek 1554. eszi 8. jan. érkeztek Konetantinápolyba. Minthogy a császár Ázsiában hadakozott, öt nap múlva oda indultak a
kOvetek utána. Nyolczszáz aranyat érő selymet és posztót vittek annak ajándékba. Kívánságok ezekből állott: hogy Szulejmán békességet
ne kössön Ferdinánddal, se annak Erdélyt oda ne engedje; annak követeinek se hidjen, mert azok csalárdságban járnak; parancsoljon a
budai és temesvári basáknak, hogy azok Petrovichnak segítséget küldjenek, melylyel Erdélyt visszavehessen hogy Szulejmán a Ferdinánd
követeit, Veráncsics Antalt és Zay Ferenczet Konstantinápolyból sehova
se bocsássa; hogy Szulejmán adja vissza Izabellának Lippát, Sólymost, Csanádot, Csállyát, Fellakot, Nagylakot, Szolnokot, hogy így
mind a magyarországiak, mind az erdélyiek, annál nagyobb bizodalommal állhassanak Izabellához Ferdinándtól. Épen akkor érkezett
volt oda a franczia követ is, még pedig ami különös, magyar ruhában, és ez. is elment » Petrovich követeivel Ázsiába- Énre a volt
bízva, hogy az Izabella -ügyét Szulejmán előtt előmozdítsa; továbbá
hogy az Izabella fia Zsigmond ne a Ferdinánd leányát Joanaát, hanem a
francba királynak egy húgát vegye feleségül s a t. Aleppóban találták a
követek Szulejmánt, ki is Lúgost és Karansebest Petrovichnak áltálén" gedte, még pedig azt a háromezer aranyat is neki odahagyván, mélyeket azoktól igért, hogy fog Sznlejmánnak esztendőnként fizetni. Ezenkívül parancsolt a budai és más basáknak, hogy Petrovichot segítsék.
A basákhoz való biztában, be is jött Petrovich *z országba, és
a Tiszához nem messze, Szeghalom nevű falunál szállott meg; de mivel a budai basa késett, Tahy Ferencz pedig nagyobb erővel ment ő
ellene, mint az Övé volt, különben is az idő ősz felé lévén, jobbnak
ítélte Petrovich Lengyelországba visszamenni. Onnan azután a maga
Hjonan nyert' jószágaiba, Lúgosra és Karansebesre mént Oláhország
felé Petrovich, és ott ráczokat és törököket, s hihető a közelebb lévő
vármegyékből magyarokat is szedvén össze, azokkal 1556. eset. tavasz
felé Erdélybe indul, seregének egy részét Déva megvételére küldi;
maga pedig a más részszel Szászsebest elfoglalja, és ugyanoda márt. 8.
napjára az erdélyi rendeket diétára hívja, akikkel azt végezi, hogy a
Ferdinándnoz járó követeknek visszajövetelét meg sem- kell várai, hanem hogy a Szulejmán fegyverét el lehessen kerülmi, Izabellát az or-
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szagba vissza kell hívni. Ugyanezen gyűlés Petrovichot királyi helytartónak tette, mig Izabella visszaérkeznék. A többek közt azt is reábizta ez a gyűlés Petroviehra, hogy aminémü déziua, búzák, borok
j
Ó8 egyebek vágynak ebben az országban •- püspök uram számára, ezeket is foglaltassa el locumtenens aram. Többnyire minden várakat
elfoglaltatott volt már akkor Petrovich, mikor aztán októberben Iza?
bella bement Erdélybe, kinek ő Désig ment eleibe. Alig örülhetett
esztendeig Petrovich Izabella szerencséjének, mert 1557. észt. 13.
oktob., több mint hetven esztendős korában, Kolosváron meghalt, óe
ugyanott el is temettetett. Holtáig nőtelenkedett. A Luther tudományának nagy kedvelője és előmozdítója volt, melyet Lippay Kristóf és
szegedi Kis István, Vitembergában (Wittenberg) tanult emberek által terjesztetett Temesváron, mind a templomban, mind az oda való
oskolában. Forgách azt .ttja, hogy mikor Izabella Bebek Ferenczet
megölette, akkor Petrovichot is minden bizonynyal megölette volna,
ha élt volna, mivel ő is sürgette, hogy Izabella a maga fiát keze közöl bocsássa ki, hogy szokjék a nagy világhoz és az uralkodás nehéz
mesterségéhez.
. Pilátus Andris. Semsey Farkas udvarában lakott. Valami dologban épen. Velika vára környékén járt ő, mikor az ott koválygó tőrötöktől való féltében, több vidékbeli falusi emberekkel együtt, ő is
VeKka várába vette magát 1544. észt. Mikor aztán a törökök Velikát ostrom alá fogták, ez a Pilátus reábeszélte az oda szaladt paiBMtokat, hogy az őrző katonák akaratja ellen is a várat adják fel,
aminthogy fel is* adták. Mikor már jutalmat várnának a parasztok az
árulásért, őket a törökök mind lemészáílották, és Pilátust is, az őrző
seregei pedig jó váltságért szabadon bocsátották.
Pirog Péter. Ama nagy vitéz Miczbán György mellett katonáskodott és vitézkedett negyedik László király idejében, és neki sokszor
nagy segítségül volt. Jelenvolt nevezetesen a kunok és cseh király
Ottokár ellen való hadban, ahonnan sok sebet, mint bátorságának meg
annyi pecsétéit, hozott haza. Az ő hűségét ezzel kívánta visszapótolni
Miczbán György, hogy Enyiczke nevű jószágának egyrésxet örökösen
neki adta 1288. észt
PoiUebrád Katalin vagy Kudgttnda. Mátyás király első felesége, György, cseh királynak, Sternberg Katalintól való leánya. Még
királynak sem választatott Mátyás, mikor Po<yebrád György, a cseh
gubernátor, ezt a maga leányát neki ajánlotta feleségül, Mátyás pedig ebbéli háládatosságbdl, hogy fogságában a gubernátor ő vele nagy
emberséggel bánt, magát annak magához vételére örömest Ígérte. Mi*
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kor aztán 1458. észt. Mátyás királynak választatván, Magyarországra:
haza jött, a gubernátor őt Straznite, városáig elkísérte, és ott levelet
vett Mátyástól afelől, hogy fogadását meg nem másolja, hanem esztendő alatt Katalint haza hozatja, és magyar királynénak fogja koronáztatni; ha hogy pedig ígéretétől elállana, akkor százezer arany forintot tartozik űzetni a gubernátornak. Ezen levélnek mind az ő édes
anyja Szilágyi Erzsébet, mind annak testvérje Szilágyi Mihály, mind
más főemberek aláirtak magok nevét. Hasonlóképen a gubernátor is
azt ígérte, hogy ha esztendő alatt a maga leányát Posaonba nem
hozza, a százezer aranyat megfizeti. Mindazáltal ezen házasság 1461.
észt. ment tökéletességre, minekutána Mátyás Trencsénben költ levelével magát arra kötelezte, hogy az összeesküvés után is két esztendeig Kunigundával egy ágyban nem fog hálni, hanem ha az ő
édes anyja Szilágyi Erzsébet és a -főrendek azt az időt megelőzni szükségesnek itélendik. Ezenkívül Ó-Budát, Diós-Győrt, Csepel szigetét,
és esztendőnként hétezer aranyat igért Mátyás jegyesének az említett
esztendőben, Páliordulása napján. Azután május első napján jött Kunigunda Trencsénbe, onnan Budára Mátyáshoz, ahol három egész esz-*
dendőt sem töltvén házasságban, meghalt 1464. észt. száraz betegségben, semmi gyermeket maga után nem hagyván.
Podauuriczfey Balta Mátyás király idejében derék magyar vitéz
volt. ő ótalmazta meg 1565. észt. Nagy-Szombatot, mikor azt Svála
meg akarná venni Lásd Svela. Azntán való időkben sokszor becsapkodatt Morvaországba, és a morváknak visszaadta a kölcsönt, akik
Magyaronuágra jártak pusztítani és prédálni, egy morva főember,
Sternberg Máté vezérjök alatt.
Poómaniczky László. Felesége Orsaágh Mihály palatínus leánya
Ilona volt, kit 1494. eszi hagyott özvegyen.
ftMbnuAczky Jáneé. (Podmanini). Jfőkamarás mester fővel irta
maga nevét alá, az 1505. eszi a rákosmezejéa tartott diéta végzésének. Az Ő felesége is Borbála, az Országh Mihály leánya volt.
PodmaniOThy Mihály. A Tolnán 1518. észt költ törvényeknek
hetedik czikkelyében, ez a Mihály rendeltetett ki a mindjárt emütendő István püspökkel, a bolomdoczi Bánffyakkal, az Órszághokkal,
és más felsőbb varmegyei urakkal, némely Morvaországban párfcoskodóknak megzabolázására, de micsoda kimenetellel, nem jrodhatni. Idejében elment ez a Mihály a mohácsi szerencsétlen hadra 1526. észt.
Tomory Pálhoz. Öt küldöttek Tomory Fái és a többi ütközetet óhajtó
magyarok Mohács alól egy éjjel, amár különbenié oda közelítő, Mohács és Bátasaék körül járt Lajos királyhoz, aoal *z UwMtéel, hogy
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már Síulejmán török császár a Dráván seregének nagyobb részét általszállitotta, azértis az ütközetet elkerülni nem lehet; siessen tehát
a király 6 hozzájok, a jobb móddal eshető ütközet felett való tanácskozására. Amely órában a királyhoz érkezett Mihály, ugyanazon órában mindjárt küldötte a maga kanczellárját Brodarics Istvánt Tomoryhoz és a többiekhez, hogy az ütközetet halasszák, de mind haszontalan. Elesett Mihály is ebben a veszedelemben. Feleségétől Tarczay Katalintól Rafael nevű fia, talán János is, és Sára leánya maradt.
Podmaniczky István. (Podmanini). Nyitrai püspök lett 1505*
eszi Thnrzó Zsigmond helyébe, ó koronázta fel Szapolyay Jánost királyságra, de csak kénytelenségből 1526. észt.; alattomban pedig első
Ferdinándhoz vonzott, kitől ezen cselekedetéről engedőimet is kért
Ferdinánd Bécsben 1527. észt. 29. jul. költ levele által engedett meg
neki. Hogy ő igy vadászta Ferdinánd grácziáját, abban semmit sem
tndott Szapolyay, még áldozó-csötórtökön való szombaton. Ugyanis
akkor küldött neki Budáról egy levelet, melyben őt, mint még maga
hivét, ngy inti, hogy a nyitraiak szabadságát ne bizgassa, és azokat
régi szokása szerént ne rongálja. Azonban Ferdinánd 20. aug. Budára
jött, és september első napjára ugyanoda diétát hirdetett; amikorra
István püspök is ott megjelent, azután pedig 3. nov. Ferdinánd fejébe
is ő tette Fehérváron a koronát A régi szokás szerónt háromszor kérdezte meg Báthori István palatínus a rendeket, tetszik-e nekik Ferdinánd királynak? István püspök amint jó magasan tartotta annak
feje felett a koronát, azt minden kérdésre alább-alább bocsátotta, mindaddig, míg aztán az utolsó kérdésre azt annak fejébe nyomta, a királyi pálczát jobb, az arany almát bal kezébe adta, a sz. István kardját oldalára felkötötte, és a több czeremóniák után az urnák testével
táplálta. Másnap ugyanaz ő szerencséje volt Annát is, a Ferdinánd
feleségét egy más koronával magyar királynévá tenni. A szálkái apáturságon való jus patronatust, melyet csakugyan 1223. eszlendőtájban, Jakab nevű nyitrai püspök állított vala fel, ennek az István
püspöknek és minden ő utána következendőknek örökösen általadta
Ferdinánd 1528. észt Pozsonban 29. nov. költ királyi levele által.
Ezek után több más nagy magyarokkal együtt, ő is a Luther Márton tudományát beszitta, megházasodott, és már 1534. észt. Thurzó
Ferenci viselte ő helyette a püspökséget Első felesége Koczka Miklós
leánya Borbála, második a Zriny Miklósé, Katalin volt Árvái főispán
volt 1564. észt., még azután ötödik esztendőben halt meg, igen megaggott vénségben.
Pwtaiiczky János és Hatol. Eleinte Szapolyayt követték

Digitized by

Google

75
ebe Ferdinánd ellen, ás épen azért adta iiekiek Szapolyay Palota várát 1531. eszi, melyet Móré Lászlótól vett vala el. De azután Való
időkben, agy látszik, hogy ők egyik részhez sem adták magokat, hanem csak a zavarosban halásztak, Fehérvár, Győr, Esztergom vidékén
a Vág vizéig, Morvában, Sziléziában és másutt is elébb-tovább fosztogattak és prédáltak. Még ma is meg van nevezetesen az a levél,
melyet Thurzó Elek az országbirája, a Bars vármegyei nemességhez
küldött 1536. észt., melyben annak azt parancsolja, hogy mivel Podmaniczky János egy éjjel Zsámbokrét várát elfoglalta, és onnan pusztítja a környéket, tehát ő ellene a nemesség minél hamarabb üljön
fel, minden jószága vesztesége alatt. Micsoda foganatja és következése
lett 'ennek a parancsolatnak, nem tudhatni A bizonyos, hogy az ő
szarva meg nem tört, sőt azután is magát hatalmasan viselte, és az
akkori boldogtalan zenebonás időknek közönséges szokása szerént, melyekben ki-ki azt cselekedte a magyar Izraelban, ami jó volt az ő
szemei előtt, és amelyekben mindenkor csak az erősebbé volt az igazság. János és Rafael is egyesfiit erővel foglalgatták a várakat és kastélyokat, mind a világi, mind a pap uraktól, egyebektől pedig marháikat erővel is elszedték és azokat Morvába és Sziléziába kihajtották, és ott jó pénzen eladták. Minden felőlről sok panasz lévén ő reájok, a pozsoni diéta-1542. észt; nekik mind kettőjöknek számkávetést itélt, ha két hónap alatt, minden erőszakkal keresett jószágokat
kezeik közöl ki nem bocsátandanak azoknak igaz uraiknak. Istvánffy
azt írja, hogy ők Ferdinándtól kegyelmet kértek és nyertek, ós a megkárosodottakat kielégítették 1543. eszi A nagy-szombati diéta is felszabadította őket a büntetés alól' 1545. észt, megparancsolván nekiek,
hogy a szerdahelyi kastélyt, Várday Pál érseknek, a király-helytartójának adják által, és Trencsén vármegyét, melyet ők két részre szakasztottak, ismét egyesítsék, ügy látszik, hogy János ugyanazon esztendőben halt meg. Nőtelen ember lévén, minden jószágait Rafaelre hagyta*
Már 1546. észt. ismét sok panasz volt Rafael ellen, és az akkori pozsoni diéta arra kérte a királyt, hogy a szerdahelyi kastélyt
Nyitrában, a bakeny-ujvárit Veszprémben, az ordóit pedig Somogy
vármegyében, melyeket a felébb való esztendőkben Rafael építtetett,
és amelyekből ott körfilbelőjl igen sok kárt tesznek a bennök lakók,
rontássá le, és a ragadományt a szegény károsoknak adassa vissza. A
szerdahelyi lerontott kastély helyett, a kolosi klastromban csináltatott
Rafael egy uj erősséget, melyre szintén annyi panasz volt, mint az
előbbiekre; azért az 1547. esztendőbeli nagy-szombati diéta, erre
nézve ia hasonló kívánságát a királynál megújította, ugy mindazáltal,
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hogy ha az erősség lerontalak i«, a templom a maga épjégébtn meghagyassák, és az apátnrságba törvényes apátnr rendeltessék. Micsoda
ember lehetett Rafael, onnan is gondolhatni, hogy Ő a maga édes
anyját, Tarczay Katalint, maga házából kiűzte, melyért őt az anyja az
örökségből kitagadta 1551. észt., és mindenét Sára nevű leányának, a
Szunyogh Móses feleségének hagyta, aki őt magához befogadta; mindazáltal a Rafael gyermekeinek is hagyott valamit, de ö mag nélkül
halt el Ö birta Fehérvárhoz közel Palota várát, ő bírta Lednicz várát is, melyet az ő halála után a király Telekesy Imrének ajándékozott. Maga Rafael rendszerént Beszterczén lakott.
Pogány Mihály, Erzsébet királynét, a Nagy Lajos édes anyját,
elkísérte volt 1376. észt. Lengyelországba, ahol a krakói lármában
ezt a Mihályt is a lengyelek megölték, több más magyarokkal együtt.
Lásd Erzsébet.
Popany Péter. (Csebi). Pozsoni főispán volt 1500. eszi, mikor
a rákosmezején költ törvényeknek a maga nevét aláirta.
Pogány Zsigmondi (Csebi). Királyi táblabiró volt 1507. észt,
mikor Ulászló a hét bánya város szabadságait megerősítette, A gyermek király, második Lajos mellé, egyiket őt rendelte a tolnai diéta
tanácsosának és az ország dolgai igazgatójának 1518. észt. Verbőczy
Istvánnal együtt járt a norímbergai (nürnbergi) német diétára 1522.
észt Több jó magyarokkal együtt őt is a mohácsig veszedelem emésztette meg 1526. észt.
Pogány Menyhért. (Csebi). Mármarosi viceispán -és egyszersmind a Szapolyay János Zsigmond lovasainak egyik hadnagya volt,
mikor Debreczen és Halmaz-Újváros közt, a tatárokkal tartott véres
csatában vitézül elesett 1566. észt.
Pohárnok István. Lásd Berzeviozy István.
Pohárnok Antal, Lajos király alatt élt Azt parancsolta volt a
király 1516. észt a lőcseieknek, hogy ennek az Antalnak kezébe fizessenek ezer forintot, melyeket Deák Pál kincstartó kezéhez fog szolgáltatni. Elment Antal azért a pénzért Lőcsére, de Thurzó Elek kérésére megelégedett háromszáz forinttal, mely engedelmességéért két
forintot ajándékoztak neki a lőcseiek, és öt ezüst kanalat, melyek hat
forintba" kerültek
Pohárnok Miklós. Együtt ótalmazta Léva várát Dacsó Tamással, Balassa Menyhért számára, és ugyanott ölték meg őt a spanyolok 1549. észt
Pohiros Péter. Ezt küldötte volt Lajos a maga sógorának, Kázmér lengyel királynak segítségére Krakó alá, a cseh király ellen,
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Széchy Miklóssal együtt 1345. észt., akivel ott magit emberül viselte, az ellenséget elűzte, és győzelemmel jött haza.
Poháros tavát, (Kapi). Zsigmond király bizonyos summa pénzt
kért volt ettől az Osváttól, és inig azt megadhatná, Eperjes varosat
vetette vala neki. zálogba. Egynéhányszor igyekezett Zsigmond Eperjest ő tőle kiváltani, nevezetesen Ozoray Fülöpnek, a sókamarák főtisztjének parancsolt, hogy öt fizesse ki; de Zsigmondnak mindenkor
nagy szüksége lévén, a kiváltás elhaladt 1404. esztendeig; amikor
aztán Beszterczórői egy parancsolatot küldött Zsigmond Osváthoz, Remete Antal napján, melyben őt megtiltja, hogy többé az eperjesieket,
semmi,taxa vagy akárminémü adó fizetésre ne szorítsa, azt az ötven
egész forintot érő paripát is, melyet tőlök elvitt, vagy adja vissza,
vagy az árát fizesse meg, (in coloreaut. in valore), mert már rendelést tett felöle, hogy Norimbergai Márk, a harminczados főtiszt, őt kifizesse. Ugy látszik, hogy kevés napok alatt ki is. fizettetett Osvát,
legalább ugyanazon esztendőben febr. 12. napján, Lőcsén költ levelével, Zsigmond az eperjesieket mindenféle adó alól felszabadította tizenkét esztendeig, csak hogy a várost két esztendő alatt kőfallal jól
bekerítsék. Ez az Osvát birta volt Sáros vármegyében Eápi várát,
melyet minthogy ő mag nélkül halt el, Zsigmond Tétényi Andrásnak
adott. Lásd Eapy András.
Pók Móricz, (Medgyesallyai). Ennek leánya Anna, Báthor,i iLászlóhoz ment feleségül, aki 1351. észt volt Szatolcs vármegyei főispán.
Ezzel az Annával nyerte Báthori László Somlyót., és ugy lett a aon>
lyói Báthoriak törzsöké.
Pók Pétyr. Ezt az ifjú Hunyadi János Bajmócz vára kapitányává tette vala 1491. észt. Győrhöz közel a Mérges famíliából származott. Koszul fizetett Hunyadinak, iránta mutatott, jó indulatjáért.
Sombor várát árulás által játszotta ó vtőle Szapolyay István kezére.
Ezzel meg nem elégedett, hanem annak élete után is leselkedett.
Mindezeket Gyulay János, Szerecsen Lajos és Perneszy György bemondották Hunyadinak, aki a dolgot Ulászló királynak bejelentette.
Egyéb tettei is voltak, p« o. a maga testvégjét, akivel az örökség
felett nem egyezhetett, a vizbe vetette, ahonnan midőn az ki .akart
volna szabadulni, azt mat^i kezével szigonynyal általverte. Mindezek
reábizonyosodván, halálra ítéltetett, és Budán a 3a. György piaczán
négy felé vágták. Mondják, hogy kevéssel halála előtt tizenhárom rendbeli tolvajságát vallotta ki 1495. észt.
Pókai Jakab, Lásd Gyerőffy Mihály. Szapolyay János Zsigmoadot elkísérte Zimonyhoz Szulejmán udvarlására 1566. észt:
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Pókaft János és Péter. Talán Jakab fiai. Békesy Gáspárral
együtt hadakoztak 1575. eszi Báthori István erdélyi vajda ellen, aki
a sz. pali kastélynál való ütközetben, őket mindkettőjüket elfogta, és
a kolosvári diétán halálra ítélte. Mindazáltal az ő édes anyjoknak sok
kéréseire, annyira vette magát Báthori, hogy annak szabaddá hagyta,
hogy két fia közöl valamelyiket válassza ki, aki életben maradjon. A
kesergő anya, aki mindenikhez egyforma indulattal vonzódott, hogy
ne láttasson egyiket is a hóhér keze alá adni, a választást barátira
bizta, kiknek Ítélete szerént János ment a vesztőhelyre, Péter pedig
megszabadult. Ez a Péter 1589. eszi halt meg természeti halállal, amikor Sombory László is elment az ö utolsó tisztességének megadására. Bihar vármegyében Sámson mellett vagyon egy Pőka nevű
puszta, melyet most a nemes Kulcsár familia bir, talán attól vehette
ez a familia a maga vezeték-nevét.
Pongrácz. Annak a magyarokból, csehekbői, morvákból és lengyelekből álló seregnek, mely 1437. észt. Szerbiában megütközött, és
azok közöl negyvenezeret leapritott, ez a Pongrácz nevű magyar ember volt fővezére. Négy fogoly török vezért küldött Prágába Zsigmond
királyhoz, győzelmének néminemű jeléül. Nagy segítségül volt neki
ezen győzelem nyerésében a bires Hunyadi János. Talán, ugyanez lehetett az a sz.-miklósi Pongrácz, aki Ulászló és Mátyás idejében szakolcaai kapitányságot és Liptó vármegyei főispánságot viselt, és aki
Hunyadi Jánossal, azután pedig annak özvegyével, és Szilágyi Mihályival barátkozván, a Mátyás királylyá való választását előmozdította.
Pongrácz János. (Dengeleghi). Vajdaságot viselt Mátyás király
idejében. Nagyon megverte a székelyekkel a törököket Temesvárnál,
akik már másodszor igyekeztek AH vezérjők alatt Erdély pusztítására
1460. észt. Azután négy esztendővel Budán költ levele- által, Csongrád vármegyében egy Szabadka nevű falut adott néki Mátyás, melyet azelőtt a hires Szilágyi Mihály bírt vala. Jelen volt Mátyással
a moldvai hadban 1467. észt Elment volt 1476. észt. a Mátyás &
Beatrix lakadalmára Budára, és a maga ott történt halálával mindeneknek oly nagy szomorúságot okozott, hogy maga a király egy ideig
minden játékot és mulatságot megtiltana. Onnan Gyulafehérvárra
vitték temetni az 6 holttestét.
Pongrácz Kristóf. Gáspár fia, egy nagyra menendő ifjú, Kerechóny László alatt katonáskodott Gyula várában, és ugyanott Gyulához közel, aaon magános bajvivásokban Ütötték őt által láncsával, melyekben ott gyakorlottak magokat, a Szatmár alól, haza Temesvárra
igyekező törökök, a Eerechény magyarjaival 1502. észt.
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Pongráce Fridiik. A szathmári mligyar katonák hadnagya volt
1575. észt., mikor Békesy Gáspárral Erdélybe ment a Báthori István
ellen való hadra.
1
Ponith vagy Ponics Jakab. Negyedik László király idejében élt.
Mind magához a királyhoz, mind annak anyjához Erzsébethez, közeljáró embernek kellett neki lenni, mert egy 1286. észt. költ levelében arról panaszkodik az özvegy királyné, hogy ez a Jakab <5 közte
és a fia László közt, nem kis egyenetlenséget okozott, mely hflségtelenségeért, midőn egy Kálmán* Király-Csehi nevű jószágot Pál nevű
tárnokmestere által vissza akarna tőle foglalni Erzsébet, melyet ő
adott volt Jakabnak, Jakab a tárnokmesternek fejét vette. Azelőtt
1277. észt. Segusd vármegyében, Dubcza nevű két falat adott volt
neki Erzsébet királyné. A Bán ffy vagy Btizad famíliából való volt.
Poor Gergely, Imre és Márton. (Napkori). Mindhárman Mátyás király idejében éltek. Lásd Bamocsay.
Porch vagy Porcs Domonkos. Harmadik András király idejében tárnokmester volt, az ő halála után pedig első Károlynak ellensége, és Venczelnek nagy pártfogója lett. Oda volt a többi főemberekkel Venczel hívására 1301. észt.
Porkoláb Péter. Zemplén vármegye részéről ez volt jelen 1447.
eszi a budai diétán, mikor a rendek Buda várát Hunyadi János gubernátor gondviselésére bízták. Társai Nagy tarkanyi Péter, Boka István és Sztancz Miklós voltak.
Porkoláb Dtones. Birtokos nemes ember volt Bihar vármegyében, aholottis p. o., Sz. János-Ugrán két portát, Mező-Gyánban egyet
s a t. birt 1-552. észt. E volt annak; a Toldy Miklósnak tutora, akinek Zaberdin -Mátyás, a váradi püspök 1554. észt fejét vétette. Dienes Talpas vára ostroma alatt esett el.. Ugyanakkor éltek Bihar vármegyében Porkoláb Péter és András is.
Pose István. (Zeeri). ötödik László király idejében és azután
élt. Öt is okul vetették abban, hogy Ötödik László, az ifjú Hunyadi
Lászlót megölette 1457. Qszt., és e volt art oka, hogy Szilágyi Mihály
ő reá is fenekedett, és rajta boszut állam igyekezett; de megengedett
neki Szilágyi akkor, mikor 'a palatínussal Gara Lászlóval megbékélt,
olyan feltétel alatt, hogy mind a palatínus, mind Pose István, a Hunyadi Mátyás királylyá való választását, teljes erővel fogja előmozdítani. A levél, melyet aziránt Posenak adott Szilágyi, Pesten 1458.
eszi jan 23. napján,.még ma is megvagyon Az a Zeer, ahonnan ez
a Pose István neveztetett, és ahol hihető lakott, kétségkívül csak az,
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amit ma Cbongrád vármegyében, Szegedhez nem messze, a Tisaa mellett Puszta-Szernek hívnak, ahol hajdan, amint tartják, Árpád is harmincznégy napig mulatott.
Posgai vagy Posegai Péter. Lásd Keglevics Péter.
Posgai Tamás. Talán a közelebb emiitett Péternek fia. Alapy
Gáspár alatt katonáskodott Eanisán, mikor a szigeti törökök 1573.
észt épen hamvazó-szeredára virradólag, oda a városba berontottak,
és onnan sok zsákmánynyal mentek haza. A nagy lárma és prédálás
közben, mikor ez a Tamás abban foglalatoskodnék, hogy pénzét valahová elretjse, őt a törökök elfogták, és a sok fiús leány gyermek rabbal
Konstantinápolyba küldöttek, aholottis őt Dóczy Gergelylyel a tengerbe vesztették. Fő oka a volt az ő elvesztésének, hogy a törökök
jól tudták felőle, hogy ő igen szemes ember, az utat s járást mindenfelé jól tudja, az ilyen embert pedig a törökök soha sem szokták
életben megtartani.
Pottornyay István. Szepességi viceispán, első Ferdinánd király
idejében, ki is ő neki Dunavecz várát ajándékozta vala. Lásd Eoczka
Péter és Miklós.
Poturnyay Istváu. Lásd Pottornyay István.
Pozova Jakab. Egy volt az országban pu&jstitó csehek kapitányai kteo'L E'birta Komlós várát, ahol ámbár őt Palóozy László keményen estrpmlotta, mindazáltal annak feladására, és szélyelháayására
különben reá nem állott, hanem Palóezy kénytelen volt neki 4lős»6r
négyezerkétszázötven arany forintot ígérni 1460. észt.
Prépotitváry Bálint Királyi tanácsos, kállai, egri, kassai kapitány, első Ferdinánd,. Maximilián és Rudolf "kjrájyok alatt. 'Huszonegy esztendős itjú volt, mUor Székely Antallal Moldvába ment, Basüius vagy Heraklides Jakabnak, ott a vajdaságba való beállítására
1561. eszi Mikor aztán Székely Antal Moldvából haza jött Magyarországra 1562. eszi, Dévay Péter kapitánysága. alatt, ezt a Bálintot
is Szucsaván hagyta az uj vajda mellett, annak a tőrtélhető megtámadtatások ellen való ótalmazására. Talán esztendő sem tölt bele, mikor w oláhok az uj vajdába Jakabra reáuntak, magoknak más vajdát
választottak, és Szucsaván Jakabot, és így az azzal lévő magyarokat is
megtámadták, & ostrom alá fogták. Jól látván Jakab a.maga vészedelmét, ezt a Prépostváry Bálintot Szucsayáról kiszöktette, s őt Ferdinánd királyhoz küldötte, hogy neki attól segítséget kérjen s hozzon.
Azt is megparancsolta neki, hogy Zay Ferenczet és Székely Antalt is
felkeresse és azokat segítségre kérje; de minekelőtte valami segítséget lehetett volna küldeni, Jakab az ő vérét szomjuhozóknak kezére került.
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A kassai várban hadnagykodott 1574. esztendőtájban, mikor a
azikszai vásárnak feldúláeára igyekező fflleki törököket, a szendrői kapitánynyal, Rákjczy Zsigmonddal megtámadta, Fülekig visszaűzte, közölök sokakat levágott, sokakat elfogott. Szabolcs vármegyében kállai
kapitány volt már 1575. észt., mikor tanult vitézeivel, Békesy Gáspárt Erdélybe bekísérte, a Báthori István ellen viselendő hadra, ó
volt azon magyaroknak is vezérjök, akik Maximilián herczeg mellett,
a lengyel koronáért Lengyelország és Szilézia határában oly nagy szívvel, de kicsiny erővel viaskodtak Biczin városánál 1588. észt. 22. jan.
Mikor már nem lehetett tovább ellenállani a lengyel erőnek, és mind
a németeknek, mind a magyaroknak hanyatlani, s bátorságos helyet
kellett keresni, sokat kérte Bálint Maximilián herczeget, hogy magát
bizza ő reá, és őt minden veszedelemből ki fogja ragadni, de a herczeg inkább hallgatván némely német urak tanácsára, Biczin városába
ment be, ahol aztán a lengyelek fogságába esett.
Talán egri kapitány volt már 1594. észt., amikor meghallván,
erdélyi fejedelem Báthori Zsigmond, miképen ölette meg Báthori Boldizsárt, Kendi Sándort, s más erdélyi főurakat, szabadságot vett magának, egy dorgálódzó levelet írni Báthori Zsigmondhoz, melynek
csak némely darabjai foglalhatnak itt helyet. Azt írja tehát a többek közt Bálint Zsigmondhoz : „Sok helyről sokféle újságok érkeznek
ugyan ide mi hozzánk a világnak különb különbféle szegeleteiből; de
még olyanokat soha ae hallottunk, amilyeneket most Erdélyből hoztak
hozzánk. Amit cselekedtél, vajha soha eszedbe se jutott volna az, és
vajha azt, necsak az .emberek szeme, de a nap se látta volna. Mi dolog az, hogy amely kardot nagy fittyre a törökök ellen köszörültél,
azon derék férfiak nyakán próbáltad meg, akiknek csontjokból való csont,
és verőkből való vér vagy; azoknak a férfiaknak nyakán, akik, amint
halljuk téged, atyád s atyádfiai akaratjok ellen emeltek vajdaságra,
akik Céged árvaságodban neveltek, akik teneked, mihelyt kívántad, az
országlást, minden magok vonakodása nélkül általadták-, és abban téged örömmel erősítettek meg. Hát mind ezeket, azért cselekedték-e
ezek, hogy magokat életőktől, maradékaikat pedig minden boldogságtól megfosszad; csak azon az okon, mert tőled egy dologban különbözőképen ítéltek. Bizony ha minden fejedelmek így cselekednének
azon tanácsosaikkal, akik ötőlök néha más értelemben vágynak, rövid
időn csak a parasztokkal maradnának. Mire valók e tanácsosok ? miért
kérdik tolok mit ítélnek? há csak azt kell nekik felelni, amit a fejedelem heves idulatja nekik parancsol, nem pedig azt, amit a közjóra hasznosnak tartauak. Oh ha a te szelid atyád most feltámadná
6
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és a maga hazáját s téged ily érdemes férfiaknak vérével befestve látna,
avagy ..nem sietne-e vissza, egy ilyen gyilkostól a maga koporsójába?
Oh! ha ama jó erkölcsöknek tiszta tüköré, a te édes anyád, a koporsóból kijöhetne? s látná a sok Ő vele rokonság siránkozó asszonyságot, akiket özvegyen hagytál, azt a sok árvát, akiket földön futókká
tettél, azt az országot, melyet gyászba borítottál, avagy nem igy kiáltana-e fel: Ah! mely boldogtalan asszony vagyok, aki ily természet
csudáját szültem, aki hazafiaiuak nem megtartásában, hanem elvesztésében gyönyörködik! átkozott méh a/, amely ily sok Ínségek szerzőjét hordozott és szült; aki mi ne ke lőtte született, bár veszett volna el.
Ha a te édes atyádnak test verje, a lengyel király, Báthori István,
most a sírból felkelne, és oda Erdélybe menvén azt kérdezné: mit
csinál most az én kedves Zsigmond öcsém, akinek hazája hasznára,
famíliája díszére, és az Isten dicsőségének előmozdítására való nevelésében, oly szivem s lelkem szerént igyekeztem V és ő nekie megmondanák azt, hogy te most az ártatlanul megölettetteknek sebeit számlálod, azoknak aranynyal, ezüsttel tele erszényeit kincses-házadba hordatod; avagy nem vádolná-e magát, hogy talán ő ezen gonoszoknak
oka, mivel mikor festett képedet látta, semmi jót abból felőled nem remény lett, mégis tégedet vajdaságra emelt. Ha azt kérdené
Báthori István király : hol vagyon Báthori Boldizsár az én másik
öcsém, aki virtusainak hírével a külföldeket is betöltötte ? és neki tudtára adnák, hogy te küldötted őt, maga vérével bekevert ruhában" az
Ő atyjainak koporsójába; mit gondolsz, miképen köszönné ő azt meg
teneked V neked, aki csak azt is oly nehezen szenvedted, mikor Boldizsár csak egy hitvány szolgádat megöklözte, s a t. Mivel pedig
ami már elmúlt, azért csak feddözni lehet, de agt jóra hozni s megigazítani lehetetlen, és ami már megtörtént, nem lehet azt nem letté
tenni, én is mindeneket az egész világnak birájára. bízok, s a t. Erre
az egyre kérlek, hogy a megölteknek nyomorult maradékait nyomorultabbakká ne tegyed, és ha azt akarod, hogy az Isten teneked atyád
legyen, légy te is az árváknak atyjok.
Kétség kivül nem egri, hanem kassai kapitány volt Bálint 159$.
észt, amikor Zsigmond fejedelem, a törököktől Temesvárt akarváu
visszavenni, irt Ő hozzá,. hogy Rudolf király ígérete szerént, küldjön
segítséget neki Erdélybe"; de ugy-látszik, hogy valami akadályok miatt
semmit sem küldhetett. Hogy pedig ő már akkor nem Egerben lakott, onnan tetszik meg, mert hogy ugyanazon esztendőben Mohammed
törők császár Egert megszállottá, s el is foglalta, amint annak históriáját Istvánffy leírja, Bálintról nem emlékezik, sőt azt írja, hogy
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Egert, míg lehetett, Nyáry Pál ótalinazta. ötvenhét esztendős volt
Bálint, hogy 1597. észt. 10. apr. meghalt. Felesége. Csáky Anna őt
a bélteki templomba temettette, ilyen koporsói felülírással ;
Anna Valentino locat haec monumenta marito,
Non leve Csákiadum sangvinis ante decus.
Ossa quibus tantum gelidosque recondidit artus,
Cetera namque Viri non potuere tegi.
Aetherios ultra servatur Spiritus orbes
Nomen, honosque super qua patet orbis erunt.
Praestitit officium vivus Patriaeque Deoque,
Consiliis Patriae, Religione Deo.
Cum petiisset opem duris Ecclesia rebus :
Quam potuit semper ferre paratus erat,
Publica res operám moto si forte düello
Posceret, auspiciis induit arma benis.
Pax foret ipsa Viri quoque mox Respublica gratae
Usa Ministeriis tempore pacis erat.
Testis Kallovia est, testis Kassovia, testis.
Agria, quas ductu rexerat ille suo.
Strenuus et prudens fortis, pius, acer ubique
Ille dabat magái munia fída Ducis.
Et nisi morborum quassatus mole fuiaset;
Inferior nullo milite miles erat.
ííon tamen est animus tenuato corpore fractus,
Quippe fűit cunctis altior ille malis.
Dotibus his titulos, magnós et adeptús Jionores,
Pars Procerum tarbae conspicienda fűit
Nec tűit opprobrio gradui virtute parato,
. Vix magis hoc quisquanr dignus honore fűit.
Praestiterat multis generis splendore superbis.
- Virtus quippe genus vincere clara sólet
Virtutem ergo colé o ! quivis claresoere; virtus
Nomen, opes, genus, et regna, Polumque dabit.
Pribék Imre. (Temesvári). Dobó Istvánnal együtt ótalmazta
Eger várát 1552. észt., és minekutána ott Hegedús Istvánnak csalárdsága kisült volna, annak helyébe tették Imrét a gyalogok egyik
hadnagyává, mely hivatalját mind az ostrom végéig nagy hűséggel
viselte. Igyanott vitézkedtek akkor Pribék József és János is, akik
6*
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talán testvérjei lehettek Imrének. Mikor Bebek Ferencztől 1514. észt.
a törökök elvették Fülek várát, a várnak megótalmazására s visszavételére, ezt az Imrét küldötte volt oda segítségül Balassa János, a
bánya-vároeok kapitánya, száz lovassal, de már akkor nagyobb erőt
vettek volt a törökök, mint sem a dolgon fordítást lehetett volna
tenni. A dévéni várban esett el 1575. észt. Lásd Balassa János.
Pribék István. A közelebb írtak közöl talán valamelyiknek fia.
Balassa Bálinttal együtt sietett 1575. észt. Erdélybe, Békesy Gáspár
segítségére. Mikor őket utjokban Kornis Gáspár a huszti kapitány megtámadta, ha szintén gyengébb erővel voltak is ők, mint Kornis, mindazáltal úgy látszik, hogyha minden katonák úgy forgatták volna magokat, mint Pribék, őket Kornis meg nem verhette volna. Ugyanis Pribék
magával Kornissal is szembeszállott, és annnk nyakán olyan sebet ejtett,
mely miatt aztán az Báthorí István táborához idejében el nem juthatott.
P n t í s János. Váradi egyszersmind olmüczi püspök 1477. esztendőtol fogva. Morvában, Prosznitz nevű faluból származott. Kétség
kivül, több lekötelezett hívei között, ezt is megeskette Mátyás király,
hogy az ő halála után, az ö fiát, az ifjú Hunyadi Jánost fogja királylyá választani. Aminthogy Mátyásnak hallomása történvén, ezt küldötte Bakács Tamással a pesti diétára az ifjú Hunyadi, hogy ott az
ő királyivá való választását sürgesse 1490. észt. A többi fejedelmek
követei között, akik mindnyájan a magyar koronát kerülgették s vadászták, Pruis és Bakács bocsáttattak be legelőször a rendek eleibe.
Könnyhullatások között emlegette Pruis, Mátyás király érdemeit, és hasonlót igért annak fia János felől, ö t küldöttek egyikét a rendek
Szapolyay Jánoshoz, hogy bizza annak ítélettételére, ki legyen magyar király. Mihelyt megértette Pruis, hogy Szapolyay Ulászlóhoz hajlik, mindjárt ment Morvába, ahol akkor a Mátyás király híres fekete
regementje nyaralt, és a közt kétszázezer aranyat felosztván, azt az
ország és Ulászló hűségére feleskette; melylyel a többi fejedelmek követei reménységének egészen nyakát szakasztottá, ö volt egyik követ
Ulászló meghívására Prágába, és a koronázás czeremóniáinak elintézése ő reá volt Fehérváron bízva. Még a koronázás előtt, Albert az
Ulászló testvér öcscse, Pest alá jött nyolczezer lengyellel, hogy a magjarkirályságot bátyja elől erőszakoson elkapja. Budáról Pruist küldötte által Ulászló, hogy Albertet vegye reá a szép szerént s
békével való visszamenetelre. Annyira is ment azzal Pruis, hogy Albert minden kártétel nélkül Pest alól mindjárt másnap visszaindult.
Mikor valami öt mértföldnyire járna már Albert, utána küldött neki
Ulászló, hogy állapodjék meg, és szemben ketten beszéljenek együtt.
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Megvárta Albert Ulászlót, de semmit nem végezhettek Ismét Pruist
küldötte hát Ulászló Alberthez két vagy három ízben is, Báthori István vajdával, akik a békességet ezen versengő atyafiak közt meg is
kötötték, de amelynek feltételeiről semmit nem tudhatni. Még el sem
múlt ez az esztendő, mikor Pruis, bizonytalan mi okon, a püspökséget önkényt letette, Olmüczbe ment, ott esztendő múlva a Serafikns
sz. Ferenez szerzetesei ruhájába öltözött, és azok közé ment Boroszlóba. Mindazáltal azután is nagy dolgokra alkalmaztatta őt Ulászló.
Nevezetesen 1506. észt. Maximilián császárhoz küldötte őt követségbe,
a két fejedelem gyermekei között esendő házasság dolgában. Azután
pedig 1509. észt. az olmüczi püspökkel, Thurzó Szaniszlóval Csehországba küldötte őt Ulászló, hogy ott a zenebonát csendesítsék le, melyet minekutána ők lecsillapítottak, Ulászló utánok ment és a mag a
fiát Lajost Prágában megkoronáztatta. Azután való esztendőben 17.
jun. halt meg Pruis, és a hradisti francziskánusok templomába temette tett, ahol az ő koporsóját Ulászló meglátogatta 1511. észt.
Pukur Klára. Erzsébet királynénak, a nagy Lajos király édes
anyjának, hogy igen kedves asszonya lehetett, onnan tetszik meg,
mert mikor Erzsébet 1380. észt. Budán testamentomot tett, neki egy
Derse nevű falut hagyott Verőczéhez közel; ezenkívül egy szekeret
hat lóval és minden ahoz tartozó szerszámmal Hagyott még neki
negyven márkát érő ezüstöt is, és egy breviáriumot, hogy azt mjg él,
a rendes órákon olvassa, halála után pedig szálljon a breviárium az
ó-budai klastromrá. Sőt Klárát rendelte ki Erzsébet egyiket arra is,
hogy az ő testamentomát végrehajtsa, és akinek mit rendelt, azt annak kezéhez szolgáltassa.

Bácz Péter. Báthori István erdélyi fejedelem hív embere. Bit
küldötte volt Báthori segítségért a budai -basához 1575. észt. Vitézül viselte magát Báthori mellett Poloczkó (Polotzk) ostromlásakor
1579. eszi
' Bácz Mihály. Ez is Báthori István fejedelem hive. Ezt küldött*
Báthori 1574. észt. a török császár kívánságára, Daczó Györgygyei
Moldvába, hogy ott az addig való vajdát, Jánost, hivatalától fosszák
meg, és annak helyébe Sándort tegyék, melyet ők véghez is vittek.
Saiák László. Az ifjú Szapolyay János Zsigmondnak hűséges
embere és hadivezérje. Öt küldötte Szapolyay két ezered magával a
feltámadt székelyek ellen, ki is azokat Majlath. Gáborral a Nyárád
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vize én Marosvásárhely közt derekasan meg is verte, és a támadás
fejeit elfogta 1562. észt. Ugyan kétezer katonával ment ő Szapolyay
parancsolatjából Moldvába az ellen a Jakab vajda ellen 1563. észt,
akit oda Székely Antal iktatott vala be, és akit ott mostanában Dévay Péter ótalmazott, az ellene pártot ütött. Toinsa István ellen. Mindaddig szorongatta Radák Szucsava várát Tomsával, hogy Jakabnak
fel kellé magát adni, kit is Tomsa megöletett. Szapolyay halála után,
mikor Báthori István és Békesy Qáspár vetélkednének egymással az
erdélyi vajdaságon, ez a László Békesy pártjára állott, és minekutána
Békesy 1573. észt. Erdélyből kiszökött, akkor is kiváltképen ezzel a
Lászlóval levelezett, és a többi urakat ő általa ingerlette Báthorira.
Imre nevű fiával együtt hadakozott Békesy mellett Báthori ellen a
sz. pali kastélynál, és onnan azzal együtt is szaladt ki Magyarországra 1575. észt. Három esztendővel azután életének grácziát és jószágainak némely részét visszanyerte Báthoritól.
Ra4i. Annak a Venczellinnek fia, aki sz. István idejében 998.
észt. Kupát megölte. Ezt a Radit közönségesen egynek tartják Radó
palatínussal, de ugy látszik, hogy meg kell őket egymástól különböztetni. Hadinak egy fia maradt, t. i. Miska, Miskának két fia volt, u.
m. Kupa és Márton. Ennek a Mártonnak fiának tartják a híres Bátor
Opost, aki már 1069. észt. erős vitéz volt. Ugyde ha Miska, a Kadó
palatínus fia lett volna, és így Bátor Opos a Radó unokájának fia,
nehéz elgondolni miképen biresedhetett el Bátor Opos már 1069. észt.,
holott az 6 nagyatyjának atyja, Radó palatínus, azelőtt .még tizenhárom
esztendővel, t. i. 1056. észt. fegyver viselhető ember és hadivezér volt,
sőt még 1061. esztendőben is, és igy nyolcz esztendővel az Opos elhiresedése előtt, első Andrással ott volt a Béla ellen való szerencsétlen hadban.
Hadé. Első András király alatt palatínus volt 1057 esztendőtől fogva. Péter és Aba királyok alatt, minthogy az országot szüntelen a belső és-külső háború vesztegette, sőt András uralkodásának
elején ia, Crescimir Péter a horvátok királya, a zavaros vízben való
halászáéhoz jól értvén, azon háborús időkben, a Száva melléki Pannoniát elfoglalta. András az országban erősebb lábra állván 1056. észt.,
est a Radót küldötte aeou tartományuak visszavételére, aki azt vissza
is foglalta, és a győzelem után, a Száva vize mellett a tájon, ahol a
régi Sirmium feküdt, a sz. Demeter tiszteletére egy klastromot építtetett. Ma azon a helyen fekszik Dimitrovicz vagy rövidebben Mitrovicz városa. Est a klastromot sok szép jószággal megajándékozta
1057. észt, és azt a pécsi püspökök gondviselése és igazgatása alá
adta, mely rendeléseit neki András király is a fehérvári diétán hely-
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behagyta és megerősítette. Ott volt Radó Andrással, mikor ő Bélával
1061 észt. a Tisza mellett szerencsétlenül ütközött meg, de mi esett
ott rajta, nem tudhatni. A feleségének neve Lucza volt.
Radoán vagy Hadován. Bugár vagy Bolgár fia, Salamon király
alatt palatínus volt, mikor a zazti apátnrság felállittatott 1OB7. észt.
és annak diplomájának, mint palatínus, ugy irta alá a maga nevét.
A Belgrádnál kapott nyereséget, egyik Ő osztotta fel 1072. észt.
Lásd Vid.
Radványi vagy Radvánszky. Némelyek azt mesélik, hogy ennek a famíliának első tudható törzsöké, valami Iván, vagy János nevű
pakulár, vagy juhász lett volna, kinek Hunyadi Mátyás király valami
örvendetes hirnek mondásáért, annyi földet ajándékozott, amennyit egy
nap maga kecskéivel körüljárhatott. De bizonyosabb az, hogy ezen
famíliának elei Lengyelországból származtak ide, és itt már jóval Mátyás király előtt virágzottak, amint a következén (lekből kitetszik.
Radványi Dienes. Zólyomi főispán negyedik vagy Kun László
király alatt, kitől az Ottokár és a kunok ellen a Hód vizénél mutatott vitézségéért, Kadván nevű falnt nyert Zólyom vármegyében 1287.
esztendőben.
Radványi Boldizsár. A tizenötödik század elején virágzott
Mind ő, mind az ő édes atyja György, szép hirt szerzettek magoknak
hadi viselt dolgaikkal. Talán még ma is lehet látni a radványi templomban , az ő koporsó kövükön, az ő győzelmet ábrázoló képeiken
kivül, melyeket lánczokkal terhelt rabok tisztelnek, a következő
verseket:
Mortales quid fáma juvat? quid glória? census?
Quid genus ? et magni roborís umbra brevis ?
Omnes fata manent, mortis fortuna nec una,
Adde, quod incerta est hóra suprema nécis.
Radványi László, Komárom vármegye követje volt a budai diétára 1447. észt., mikor Hunyadi János gubernátornak Buda várát a
rendek általadták. Társai Vágközy János, Némay Kolos és Deák Imre
voltak.
Rajcsanyi Péter. Drag fia, első Károly király alatt virágzott,
kinek halálos ellenségének, Trencséni Máténak elnyomásában igen so
kat szolgált. Lásd Kuros.
Rajcsányi Gytogy. A közelebb emiitett Péternek, Hippolit nevű
fiától való unokája, nyitrai alispán, ö t fiút hagyott maga után, u. m.
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Györgyöt, Dienest, aki vice-palatinusságot viselt, Jánost, Salamont és
Mátyást.
Rajcsányi István. A most emiitett Györgynek harmadik fiától, Jánostól való unokája. György nevű fiával Mohácsnál esett el 1526. észt.
Boldizsár nevű fia maradt, ki Péter nevű fia által szaporította famíliáját.
Rajcsányi Benedek. A felébb emiitett Györgynek utolsó fiától,
Mátyástól való unokája. Ez a Benedek irta magát legelőször NemesKosztolányról. Fia György, unokái pedig Mihály és János voltak.
Rajky Gábor. Lásd Szászy András és Sághi Imre.
Rajnold. Először váradi prépost, azután erdélyi püspök 1222.
észt. fogva. Mind tudománya, mind erkölcse, mind famíliája méltóvá
tette őt azon hivatalra; mindazáltal a kalocsai érsek, Ugrín, nem
ítélte tanácsosnak őt maga fejétől hivatalában megerősíteni, ezen az
okon, mert egyik szemén valami kis termés vagy hályog volt; azért
is őt Rómába a pápához küldötte, hogy magát annak mutassa meg.
A pápa visszairt Ugrínhoz, hogyha különben alkalmatos a püspökségre, szemének hibája miatt attól el ne maradjon. Viselte is Rajnold
hivatalát mindaddig, mig a tatárok ellen való szerencsétlen hadban
1241. észt. a Sajó vizénél elesett, negyedik Béla idejében.
Bákóczy. Ez a família, minekelőtte a Rákóczy nevet öltözte
volna magára, Bukatradván vagy Bugadpaclván (h. Bogáth-Radván)
név alatt virágzott Zemplén vármegyében. Ebből egy Pál nevű, a Gopol vagy lágyabb kimondással Gyapoly fia, örökösei magának nem lévén,
azt kérte Kun László királytól, hogy szabad legyen neki a maga fekvő
jószágait, ezenkívül szolgáit és szolgálóit annak adni, akinek ő akarja,
melyet meg is engedett neki a király, Morvaországban Laa vára mellett 1278. észt. költ királyi levele által. Azután négy esztendővel a
maga édes atyja, Gyapoly testvérjének, Ilyésnek két fiát, Lászlót és
Istvánt, a? egri káptalan eleibe vitte Pál, és ott azoknak a maga faluit, Körtvélyest s a t. és minden szolgáit örökösen által vallotta. Ez
a Pál állította fel a szerencsi apáturságot, melynek jövedelműi, Szerencset és Üjőrt adta. Az emiitett Illyés fiai, László és István közöl
valamelyiknek, egy Pál nevű fia lett, akit másképen Csíznek is hívtak. Már ez a második P á l , a Pazdics Péter húgától, egy Gyapoly
nevű fiat nemzett. Ennek az ifjú Gyapolynak három fia maradt, u. m.
András, János és László, amint azt az egri káptalannak egy 1392.
eszi költ levele bizonyítja. Ettől a három fiútól származott a Rákóczy, Morvay, Körtvélyesy, Izsépy, Czekey és Monoky família. Azok
birtak ilyen falukat: Móra, Kórtvélyes, Rákócz, Aracs, Kelőszeg, Szenk,
Soszkocz és Mirk.
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Rákóczy László. Ennek három fia, Benedek pap, Mihály és Gábor, Hunyadi Mátyás király alatt 1464. észt. virágzottak.
Rákóczy István. Ennek deregnyői Bessenyey Annától való négy
fia: András, Pál, Gáspár és Menyhért, hasonlóképen Hunyadi Mátyás király alatt élt.
Bákóczy Zsigmond. Ferencz nevű testvérjével, második Ulászló
és Lajos királyok alatt élt. Minekutána ez a Zsigmond 1517. észt
Abauj vármegyében Felső-Vadász nevű helyet és Zelep (Selyeb) nevű
falut magáévá tett volna, magát Felső-Vadászról szokta irni. Két fia
maradt, úgymint György és János.
Rákóczy tiyffrgy. (Felső-Vadászi). A közelebb irt Zsigmond fia.
Első Ferdinánd és Ma\imilián királyok alatt vitézkedett. Egy ideig a
Bebek György hadnagya volt, akivel és Telekesy Imrével együtt hadakozott Szikszóhoz nem messze, egy Kaza nevű falunál, a füleld beg
Velizán (Velicsánbeg) ellen, ahol a vállán sebet is kapott 1559. észt.
Bebek mellett had n ügyködött még 1562. észt., amikor mind Bebek,
mind Rákóczy, Kaszán basa fogságába estek Balog várónál, Rákóczyt
ezer tallérért bocsátotta el a basa. Hogy 1567. észt. Szapolyay János
Zsigmond, a temesvári basát, Haszánt kihítta, és azt túl a Tiszára
küldötte, ott a basa egyebek közt, a Rákóczy felső-vadászi kastélyát
is megtámadta. Mindaddig vitézül ótalmazták azt az ő katonái, mig
azt a basa meggyujtotta. Akkor aztán kénytelenek voltak a kastélyt
odahagyni; mindazáltal meg nem adták magokat, hanem mindaddig
vagdalkoztak a törökökkel, mig egyen vagy kettőn kivül, akik elszaladtak , mind elhullottak. Lásd Deregnyei Pál. Fiai Imre, László
és Lajos
Rákóczy János. (Felső-Vadászi). György testvérje, Zsigmond fia.
Likavai kapitány volt 1588. észt. Két fia maradt, úgymint Ferencz és
Zsigmond, az erdélyi fejedelem.
Rakovszky. Ez a familia Turócz vármegyében egy Nagy-Rákó
vagy Rakovó nevű falutól, mint maga birtokától vette maga nevét.
Ezt a falut még negyedik Béla király ajándékozta vala ezen familia
elei közöl egy Márton nevű papnak, és annak öcscsének Lászlónak
1242. észt. Egy Loránd nevű hatalmas ur kizárta vala ugyan ezt a
famíliát azon falunak bírásából, de negyedik vagy Kun László király
azt annak újra visszaadta.
Rakovszky György. Turócz vármegyében vice-ispán volt, első
Ferdinánd idejében. Lásd Kecsethy Márton. Hogy Révay Ferenczet a
pozsoni diéta 1542. észt. vice-palatinusnak tette; az ezt a Györgyöt
választotta maga mellé , mint igen tanult embert, egyik itélőmes-
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térnek. Ó ttfle és Werner Györgytől küldötte meg Ferdinánd, a Szapolyay János özvegyének Izabellának, a száz vagy száznegyvenezer
aranyat Kassára 1552. észt. ügy látszik, hogy ugyanakkor őket kül*
dötté Ferdinánd a lengyel királyhoz, Szulejmán ellen való segítségért.
Egy igen nevezetes dologban újra Lengyelországba küldötte őt
Ferdinánd 1555. észt. A dolog ebből állott: egész Európát az a költött hír töltötte vala be, hogy Ferdinánd király amár emiitett Izabella fiának, az ifjú Szapolyay János Zsigmondnak megölésére, valami
titkos gyilkost fogadott volna, és gyanuságra Izabella egy magyar embert el is fogatott, kit a violuni tömlöczben őriztetett. Hogy ezen hirnek hamisságát Ferdinánd világosságra hozhatná, Rakovszkyt küldötte
Lengyelországba, hogy a gyanuságra elfogott embert vonja kérdőre,
ki fogadta meg őt gyilkosságra. Más felől a lengyel királyhoz is levelet küldött, hogy az is rendeljen Rakovszky mellé szavahihető férfiakat, akik előtt a fogoly rámára huzassék. Rakovszky egyenesen a
Visniczában tartózkodott Izabellához ment, és minthogy oda még a
lengyel királytól kért férfiak akkor el nem érkeztek vala, azt kérte
Izabellától, hogy mig azok elérkeznének, szabad legyen neki, egynéhány lengyel urak előtt a fogolyt megtudakozni. Izabella először tétovázni látszott beszédében, azután pedig kanczellárja által azt felelte,
hogy ő sokkal felségesebben gondolkodik Ferdinánd nagy lelküségéről,
mintsem egy semmirekellő embernek szavára, oly nagy álnokságot
tenne fel felőle; különben pedig Ő a maga édes atyjának, a lengyel
királynak híre nélkül, ezen dologban semmit sem mozdíthat; egyébaránt pedig neki ugy látszik, hogy ennek a dolognak tűzését fokozását
jobb volna abba hagyni; annyival inkább, mert azt még a különben
könnyen hivő köz nép közöl is kevesen hiszik. Mindazáltal nem nyugodt Rakovszky, mig engedelmet nem nyert, a Violunba való utazásra
Hogy Violunba ért, ott a tisztet, akinek keze alatt a fogoly volt, otthon nem találta, Annak képétől kívánta tehát,-hogy engedje meg
neki a magyar fogolylyal szólani; de az azzal mentette magát, hogy
neki aziránt Izabellától semmi parancsolatja nincsen; a királytól rendelendő férfiak felől sem tud, sem hallott semmit. Látván tehát
Rakovszky, hogy ő vele önkényt töltetik az időt, az emiitett tiszt
után levelet küldött, de attól is egész hatod napig híjába várta a feleletet. Akkor aztán összehitta a violuni elöljárókat, és azok előtt protestált, hogy ő semmit sem mulatott el, hogy a magyar fogolytól
végére járhatna, kicsoda fogadta őt meg a gyilkosságra, de arra
amiatt nem mehetett, mivel a lengyel király ö mejlé semmi követet
sem küldött; a violuni tiszt is, csak'azért ment messze útra, hogy
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őt czéljában megakadályoztassa. Haza jővén Rakovszky Ferdinándhoz,
egyéb bizonyos birt annál nem hozhatott, hogy Ö ugy hallotta, hogy
mikor a magyar foglyot kemény kínzás alá fogták, kínjában azt vallotta, hogy őt Nádasdy Tamás fogadta volna meg; de mihelyt kinjai
tágultak, azt mindjárt tagadta, és most is állhatatosán tagadja. Mindezekből kitetszett, hogy a hir csak hamis költemény volt. Ami Rakovszkyt nézi, ő Munkácshoz nem messze, Kászon nevű faluban halt
meg 1564. észt., ahova püspök Bornemisza Gergelylyel és Alaghy Jánossal avégre küldetett vala, hogy Balassa Menyhértnek ott körül'
belől tett erőszakoskodásairól értekezzék.
fiaksányi. Ezen famíliának elei, Miklós, Orbán s a t. Kun László
királytól nyertek Turócz vármegyében, Rakaa nevű falut, 1280. észt.,
melytől az ő maradékaik neveztettek. Ezeknek fiait újra megerősítette
első Károly király azon falunak bírásában 1340. észt.
Ramoesay Mihály. (Ramocsaházi). Mátyás király alatt élt. A
Geréb László, erdélyi püspök vikáriusa, Budán 1486. észt. költ levele
által, azt engedte meg ennek a Mihálynak, és még Ő rajta kívül Poor
Gergelynek, Imrének és Mártonnak, hogy akit akarnak, azt választhatják magok gyontatójának, aki őket minden bűneiktől a gyónás és
megbánás után feloldozhatja, az olyanokat kivévén, melyektől való
feláldozás iránt, magát az apostoli sz. széket szokás megkeresni.
Rangoni Gábor. Először erdélyi, azután egri püspök 1474. esztendőtől fogva. Olaszországban házasságon kivül származott, egy Rangoni Miklós nevű fó'embertó'l és egy szép paraszt leánytól. Felnevelkedvén, a sz. Ferencz szerzetébe állott. Capistrán Jánosnak mindenütt
hűséges útitársa volt Német- és más országokban, mindaddig, mig
mindketten Magyarországra kerültek. Ö is ott volt 1456. észt. Belgrádon Hunyadi Jánossal és Capistránnal, és a törökökön ott nyert
győzelemnek egy része, ő reá is szintén, ugy tartozik, mint Oapistránra,
mivel ott a keresztes katonákat ő is hathatósan buzdította a bátor
csatázásra. Azután való esztendőkben, a pápa hagyásából, Cseh és
Morva országokban, élete veszedelmével is irtogatta a Húsz János tudományát, mind tanítási, mind írásai, mind pedig büntetések által.
Mátyás királynak ismeretségébe jutván, az őt nagy dolgokra kezdette
mindjárt alkalmaztatni. Szapolyay Istvánnal őt küldötte egyiket Mátyás 1471. észt. a regensburgi német diétára, hogy a német rendekkel és Fridrik császárral hagyassa helybe, a Mátyás cseh királyivá
való választását, ellenben az Ulászlóét tétesse semmivé; de abban
nem boldogulhatott, jóllehet afelől Fridrik Mátyásnak reménységet
nyújtott vala. Erdélyi püspök volt még 1473. esztendőben, mikor
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Országh Mihály palatínussal és másokkal Nissa (Neisse) és Opólia
(Oppeln) városaiba járt, bogy a lengyel követekkel békességet csináljon, de ez az útja is faijába esett.
Egri püspök volt már 1474. észt., mikor Hunyadi Mátyás királyt elkísérte Sziléziába Boroszló városához, melynek megvételére a
lengyelek törekedtek, és ott a lengyelek megszégyenítésére Mátyásnak
igen munkás eszközül szolgált. Minekutána ott a békesség megkészült,
és Mátyás a lengyeleknek nyotezezer foglyát visszaadta, azokat igen
szuros versekkel kisérte haza Gábor püspök, melyek igy kezdődnek:
Bruma venit, nii alta mit, migrate Poloni,
0 ! fugite ad proprios, algida túrba, lares.
De mondják, hogy a lembergi érsek neki a kölcsönt visszaadta.
Mikor Beatrix királyné Mátyáshoz hazajött 1476. észt., ő fogadta a
királynét, és ő szerencséltette annak megérkezését olasz nyelven a
Mátyás nevében. Maga Mátyás sürgette nem egyszer a pápánál az ő
számára a kardináli veres palástot; de amely okon a magyarok görbe
szemmel nézték az ö püspökké tétetését, a pápa is eleinte azon a
rundamentomon nem akarta neki adni a kardinálságot, mert illetlennek ítélte, hogy egy kötelet hordozó és mezitlábos barátból lett ember, olyan méltóságú emberek társaságába bocsáttassák. Mindazáltal
meglett a Mátyás kívánsága 1477. észt. Ugyanabban az esztendőben
felső Ausztriába küldötte Őt Mátyás király Szapolyay Imrével és másokkal , hogy Fridrik császárral békességre lépjen, melyet ő lábra is
állított akkor Korneoburgban (Korneuburg) deczember első napján.
Ellenben Dlugoss, egy lengyel író, arról panaszkodik ő reá, hogy
amely békességre lépett volt Mátyás a lengyel királyival, azt Gábor
Ö vele felbontotta 1478. eszi.
A bizonyosabb, bogy ebben az esztendőben Gábor Rómába indult, hogy ott a maga uj méltóságának jelét a pápa kezeiből elvegye.
Bononiában (Bologna) egy Bentivoglio János nevű igen előkelő emberhez szállott, akinek vejét Rangoni Miklóst épen ott találta. Mihelyt ennek nevét megtudta, azt mindjárt megölelte és háromszor
maga atyjafiának szólította, és akkor jelentette ki a maga eredetét, *
mely még addig homályban volt. Deczember elején ért Rómába, ahol
harmad napra a kardinálok gyűlésében az ő száját megnyitották, azaz
hatalmat adtak neki arra, hogy ott ezután ő is szóljon és voksát
adja. Ezekután igen keveset lakott Gábor Magyarországban, hanem
életének hátra lévő részét többnyire Olaszországban töltötte, melylyel
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az egri püspökségnek nem kis galyibát okozott, melyet igy tettek ki
azok, akik azt nehezen szenvedték:
Gábriel Antistes, non curat Clerus, ubi stes.
Rómában halt meg 1486. észt.
RgsdK Leghíresebb ördögi mesterséget űző boszorkányasszony,
első András és Béla idejökben, a Vata János udvarában, aki az effélékkel dicsekedő személyeket mindenfelől magához kerítette. Ezt a
Basdit első Béla tömlöczre vettette, ahol sok ideig nyomorogván, karjáról és lábairól a húst, amennyire elérte, leette, és ugy veszett el.,
Bonfín is említi ezt a boldogtalan asszonyt, de azt mondja, hogy a
neve Varázsló lett volna ; ahonnan némelyek ugy vélekednek, hogy ő
róla nevezték a magyarok varázslóknak az olyanokat, akik valami
titkos mesterséggel hánytatják magokat.
Raskay. L. Báskay.
Ráskay. Ezen família eredetéről lásd Butkay Pál.
R&skay Demeter. Második András király idejében élt, aki neki
1209.' észt. Sáros vármegyében, általadta az uj-kocsmai, vagy más
névvel az ujfalusi vámot, olyan feltétel alatt, hogy ő abból az újvári
várat mindenkor építtesse, és azt jó állapotban tartsa. Már az ő elei
is bírták ezt a vámot, melyen minden embertől egy pénzt, (solidus),
minden szekértől, minden kötet, csomó vagy láda portékától egy prágai garast kellett űzetni. Aki a vámot elkerülte, minden eladó portékája utána veszett. Ebben a,levélben arról dicséri őt a király, hogy
az országnak sokat szolgált, miud a pápához, mind más fejedelmekhez sokat járt élete Yeszedelmeztetésével követségbe. Akkor a királyné
főpohárnokja volt, és annak s a főrendeknek közbenjárására erősítette
meg őt a király a mondott vám bírásában.
Ráskay Balázs. A budai várnak kapitánya, kamarás.és tárnokmester Mátyás és Ulászló királyok alatt. Még életében megeskette
volt Mátyás ezt a Balázst arra, hogy Buda várát senkinek másnak
nem fogja általadni az ő halála után, hanem csak a Mátyás fiának,
az ifjú Hunyadi Jánosnak. Meg is állottá fogadását, és mikor 1490.
észt. Mátyás halála után ez a János Budára lejött, Balázs az ő hűségére felesküdt, a várat és mindent, valami csak az ő kezén volt,
annak általadta, János pedig a vár gondviselését továbbra is Ö reá
bizta. Ott maradt ő Buda várában akkor is, mikor onnan János Ujlaky Lőrinczczel és egyebekkel Pécs felé elindult. Minekutána pedig
Jánost a csonthegyi csatában megverték, maga általlátta Balázs, hogy
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már a magyar királysághoz számot nem t a r t h a t ; azért a Dóczy Orbán és Bakács Tamás püspökök kérésére, ő is Jánost arra sarkalta,
hogy a rendekkel békeljen meg, melyre hogy János reáállott, ő is a
várat Ulászlónak általadta aug. 9. napján. Azután is mind végig hűséges volt Ulászlóhoz. Egyiket őt hagyta Ulászló Budán 1494. észt.,
hogy mig maga Lőcsére jár, addig a törvényes dolgokat igazítsa.
Azután három esztendővel Várday Péter érseknek arról panaszkodott
Balás, hogy az ő jobbágyait a kalocsai kapitányok háborgatják. Erre
azt irta neki vissza az érsek, hogy ő meg fogja inteni a maga jobbágyait, de Balázs is fenyitse meg a magáéit, mert azok neki a minap
egy emberét elfogták, kalodába tették, még pedig arczczal a föld felé
és ilyen állapotjában annak egyik lábát a hideg annyira elrontotta,
hogy azon többé soha sem járhat; azonkívül tizennyolez forintot vontak rajta, egy másik jobbágyától pedig három forintot csikartak. Minden nagy dolgokban, p. o. békesség csinálásokban és diétákon jelenvolt Balázs, melyek Ulászló alatt estek. Ott volt a rákosmezei gyűlésen is 1505. észt. Azután 1514. észt. az ő neve is aláíratott annak
a királyi levélnek, melylyel Ulászló a Verbőczy Tripartitumát helybehagyta. Lásd Szalkay László. Dorottya nevű leánya, Bebek Ferenczhez, Anna pedig Pethő Ferenczhez meut férjhez, ö birta Fülek várát.
Ráskay Gáspár. Talán Balázs fia, tárnok és főkamarás mester
és temesi főispán, második Lajos király idejében. Lásd Homonnay Ferencz. Ó neki volt gondja a hadi költségekre 1524. észt., és a pénz
verésre. Verbőczy István palatínussal őt küldötte volt a király 1526.
észt. a bányavárosokra, s nevezetesen Beszterczebányára, a Luther tudományára állottaknak megbüntetésére. Ott Volt ugyanazon esztendőben a mohácsi szerencsétlen hadban, és ott ő reá, Török Bálintra
és Kállay Jánosra volt bízva a király személye, hogy ha veszedelmesek találnának lenni a környülállások, azt akkor bátorságosabb helyre
vigyék el. Már majd egész nap ott állott a magyar tábor a* csatapiaczon, mikor még a törökök semmi jelét nem mutatták, hogy ütközni akarnának. Egyszer már délután meglátja Tomory Pál a fővezér, jobb kéz felé egy völgyben, hogy egy sereg törökség megindult,
melynek csak lándzsája hegye látszott ki a völgyből. Mindjárt gondolkodóba esett Tomory, váljon nem a magyar tábort akarja-e ez a sereg megkerülni; hirtelen tehát hátra nyargal, és Ráskaynak és emiitett két társainak parancsolja, hogy kémleljék meg, mi szándékjok
legyen azon törököknek, és azokat nyomjak vissza. Amennyire lehetett,
mentegette Gáspár mind magát, mind társait azzal, hogy nekiek a
királyra kell gondot viselni, de midőn látná, hogy Tomory kivánságá-

Digitized by

Google

95
tói el nem áll; azonban a király is annak ellene nem mond, hogy
félénknek ne tartassák, lovát neki sarkántyúzza, és társaival s a keze
tilatt lévő lovassággal, a parancsolt hely felé megyén, oly reménység
alatt, hogy addig vizszajöhet, mig ö reá szüksége lenne a királynak.
Hét ezerből állott a tőrökség, melyet Balibeg, a belgrádi basa vezérlett.
Egyenesen a magyar tábor tanyájának tartott a basa, ahova minekelőtte
elért volna, Káskay Összecsapott ő vele, de kévésed magával lévén,
könnyen megveretett, és a basa a magyarok tanyáját szabadon feldúlta,
minden tábori bútoraikat elfoglalta, az önzőket mind megölte. Mikor
vissza akart volna Káskay a derék táborhoz menni, már akkor az is zavarodásban volt, és a király is, akit neki őrizni kell vala, nem vala
többbé a viaskodók között.
Ráskay István. Hihető Gáspár fia, Nógrád vármegyei főispány
volt 1540. észt., mikor 12. apr. Budán Szalánczy János, a kükülővári, Hunyadi Péter, a dévai, Nagy Kristóf, a csicsói, Jároki Pál, a
solymosi és lippai, Eornis János a tokaji várak kapitányai, a Szapolyay János király felesége, Izabella hűségére, ő előtte felesküdtek, mivel ezen várakat Szapolyay annak móringolta vala. Még ugyanazon
esztendőben halála történvén Szapolyaynak, Perényi Péter egynéhányad
magával a gyöngyösi diétán arról tanakodott, miképen lehetne legjobb
s könnyebb móddal Ferdinándot a királyságban erős lábra állítani,
Szapolyay özvegyét s árváját pedig Budáról kitolni. Hogy megtudhassa
az Özvegy Izabella, micsoda követ fújnak ezen a diétán, ezt az Istvánt küldötte oda el annak kitapogatására, és egyszersmind az ő .ellene támadható zenebonának csillapítására. Elment István Gyöngyösre,
de soha vissza nem jött Izabellához, hanem maga is Ferdinándhoz állott, melyre kivált az ő ipja, Bebek Ferencz vette Őt. Jelen volt 1542.
észt. Perényi Péterrel és másokkal Pest ostromlásában. Ugyanazon esztendőben a besztercze-bányai diéta, végezéseinek tizedik czikkelyében
azt rendelte, hogy Vigles (h. Végles) vára Zólyom vármegyében neki
adassék vissza; melyet a Mohácsnál elesett Lajos király özvegyének
Zólyomon lak£ kapitánya, a Stiriából ideszakadt Tnrny Kristóf foglalt vala el igazságtalanul ő tőle, olyan szin alatt, hogy ő azt az
Özvegy királyné Mária száraára foglalja el,# holott Ő magának tartotta
azt meg.
Hatold. Nápoly országnak Kaserta neVü városából szakadt Magyarországra, Kálmán király idejében, hihető akkor, mikor Kálmán a
sicziliai herczeg, Eoger Buzila nevű leányát elvette, és haza hozatta
1097. eszi Ettől származott az a Hatold, aki 1175. észt. harmadik
Béla királynak hadvezére volt, és aki a Báday famíliának törzsöké
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lett. Ugyan ebből a törzsökből ágadzott ki a Hasznosy és Pászthói
régi família is. Bgy más Katóid hasonlóképen nagy ember volt második András király idejében, akivel a sz. földre is odajárt 1217. észt.
Hatold vagy Rátett Kakas. Istvánnak fia, igen munkás eszköz
volt benne, hogy Venczel magyar király legyen. E volt az oka, hogy
még Venczel meg sem koronáztatott, mikor az atyja, a csehországi
király, maga és fia nevében, már neki ajándékozta a Tisza mellett
Várkonyt 130 U észt. aug. 12. napján. Igaz ugyan, hogy Várkonynak
akkor is volt ura, mert azt a tituli (titeli) pap urak bírták; de magára vállalta az ifjú Venczel, hogy mihelyt őt megkoronázzák, más
ugyanannyit érő jószágot fog ahelyett adni a pap uraknak; ha pedig
hirtelenében nem adhatna is, de Várkony csakugyan a Kakas keze
közt marad mindaddig, mig neki Venczel mást, azzal felérot adhat.
Ettől származott a Eazay família.
Hatold vagy Rátóti Dósa vagy Domonkos (Hasznosi). Palatínus, erdélyi vajda, és egyszersmind szatmári és szabolcsi főispány,
első Károly idejében. Már Ottó király alatt is nagy embernek kellett
neki lenni, mert ő attól 1307. észt. egy Elek nevű falut kapott. Azután
első Károlynak is kedves embere volt. Jelenvolt sőt ugy látszik előlfllő volt a szalacsi gyűlésen, ahol a Bihar, Szabolcs, Szatmár, Szolnok és Kraszna vármegyei uraság és nemesség 1317. észt. 6emjéni
Ubúl Istvánnak visszaitélte Semjén, Szent-Mihály, Gút, és Napkor
nevű faluit, melyeket azelőtt Amadé palatínus erőszakosan elfoglalt
vala az Ubul famíliától. A gyűlés Végzésének helybehagyását maga
Dósa ajánlotta a királynak; de még ő akkor palatínus nem volt, hanem hogy már 1322. észt. palatinusságot ért, megtetszik egy palatiuu8 fővel irl leveléből, mely azon esztendőben Debreczenben költ; és
a Szatmár vármegye akkori négy szolgabirájának leveléből, melyben
azt jelentik neki, hogy az ő parancsolatja szerént Belenics Pált és Benedeket mindenfelé ki kiáltatták az utczákon, hogy a következő negyvennapi böjtnek közepén tartoznak megjelenni a palatínus Dósa előtt,
semjéni Ubul István ellen. Ez a levél Darab nevű faluban költ:
Battka? Benedek* Az ifjú Hunyadi Jánosnak.igen kedves és hűséges főkapitánya volt. Kevéssel halála előtt, ennek ajándékozott volt az
iíju Hunyadi, Varasdhoz nem messze Urbocz, vagy másképen Nagy-Tábor nevű várat, és Jukertin nevű kastélyt. Meghagyta Benedek, hogy az
ő holttestét Lepoglaván az ifjú Hunyadi lábaihoz temessék.
Rattkay Zsigmond. Pozsegai küldött volt Szelnatácsy Miklósai
a rákosmezei diétára 1505. észt.
JUttkay Pál. Első Ferdinánd király alatt élt. Hogy a törökök
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1542. észt. Várasd környékén pusztítottak, a zágrábi püspök,
Simon, arra kérte ezt a Pált, hogy az ő biskupeczi, cserneczi s a t. jobbágyai,
hadd hordjak be Varasdra a törökök ragadozásai elöl kevés vagyonkáikat. Megengedte azt Pál, de minekutána a törököktől val<$ féléiéin
elenyészett, akkor aztán nem akarta azokat kiadni a szegény jobbágyoknak, melyért őt Simon püspök perbe fogta, de mi lett belőle, bizonytalan. Pápai kapitány volt ő már 1543. észt., mikor a tatárokat
segítette megverni Zriny Miklósnak Veszprém vármegyében, közei a
Somlyó hegyhez. Együtt volt Zriny Miklóssal 1544. észt. is, mikor
azt a törökök Várasd vármegyében megverték, és ha akkor Zriny az
ő szavát megfogadta volna, oly nagy kárt embereiben nem vallott
volna. Sokat tett ő azon győzelemre, melyet Telekesy Imre, Vesz-*
prémhez közel, a törökökön nyert 1549. észt. Ott volt Ő 1552. eszt f
az Eördögh Mátyás táborában, és őt küldötte -volt Mátyás a bánjavárosokra ágyúért. Még vissza sem érkezett Pál az ágyukkal, már akkor a csata megesett. Bozókon hallotta 6 mtg a veszedelmet, és qnnan visszavontatta az ágyúkat Zólyomba. Elindult volt Nádasdy Tamással 1556. eszi a babocsai hadra, kivel midőn Perlakon megszállottak volna, valami haszontalan kurva felett a német katonák közt
lárma esett, melyre midőu Pál is a maga szállásáról kijött volna,
egy, bizonytalan honnan jött golyóbis, őt megölte.
Ravazdy Péter. Arad vármegyei küldött volt a rákosmezei hí-,
res diétára 1505. észt. Társai kecskeméti Patóczy Bertalan, kegzi Ákos
Miklós, és iványházi Kenter István voltak.
ftecsky Pál. Harmadik András király alatt derék, vitézi bátorságát s erejét matatta 1291. észt., az ausztriai Jterczeg* Albert, ellen
való hadban. Bécs alatt, ahol egy ellenséges katonát egészen a kapuig
kergetett, ott utolérvén, azt hátulról dárdájával általütötte, és lováról
levetette. Igaz ugyan hogy magának is kiütötték, jobb vernét, és alóla
a lovat kiölték, de csakugyan győzedelmesen ment vissza a magyar tábor?
hoz. Még negyedik László ajándékozta volt a íieoekyeknek Tót-Prónét;
Bécs alatt való vitézségükért pedig 1293. észt. újra megerősítette
őket annak birtokában- harmadik András.
.
Reosky Miklós. Hevesi deputatus volt Dormáo Jánossal & b*f>
dai diétára, mikor Hunyadi Jánosra bízatott Buda vára 1447. eazt^
Reesky István, Borsodi deputatuf volt a-ráko^mezei diétára, ka-,
zai Gyulaffy PerenczczeL 1505/ egzt. > .
. ,
; „. .*
. • ftembfüd. A Ma^ratbipodalomban, lévő templariusoknakr .vag^
veres basátoknak nagy mestorök volt,, második. Audi^s é^ negyedik
JIL
. ,
'
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Béla idejében. Mikor Róbert, ai esztergomi érnek, az egész országban az istenitiszteletet félbeszakasztatta, egyiket ezt a Rembaldot küldötte el András király a.pápához, azon dolog iránt levéllel 1283.
eezt. Lásd Róbert. Jelesen viselte magát 1241. észt. a tatárok ellen
Való hadban. Lásd ügrin. A Frangepánokkal ő kisérte haza negyedik
Bélát Dahnácziából, a tatárok elmenetele után 1242. észt. Magának s
szerzetének igen sok jószágot adott Béla a Szörényi-Bánátban, Oláh
ée Moldvaországban 1247. észt.
Betel. Lásd Ketel.
Bétházy Pál. Ezt küldötte volt Mátyás király 1488. eszi Ródus szigetébe, az oda való vitézek nagy-mesteréhez aziránt követségbe,
hogy mivel ő Bajazet török császár ellen, élete veszedelmével is szándékozik hadakozni, küldjön a nagy-mester ő hozzá egynéhány hadakozás mesterségét jól értő rődusi vitézeket segítségül. De kivált azt
kérte volt Mátyás király Rétházy által, hogy a nagy- mester Zizimet
a Bajazet testvér öcscsét küldje el ő hozzá, aki ez elótt való időközben, Bajazettel a császárság felett sokat versengett és hadakozott, de
mindenkor szerencsétlén lévén, most Francziaországnak Auvergne nevű
tartományában, a ródosi vitézek jószágaiban tartózkodott; t. i. azt reményiette Mátyás, hogy ha Zizimaző táborában lenne, úgy Bajazetnek sok embere ő mellé állana, és igy a Törökbirodalmat inkább felforgathatná. A nagy-mester jun. 26. napján azt felelte Rétházynak,
hogy már Zizim felől a római pápának* tett ígéretet, hogy ahoz fogja
küldeni, mely meg is lett.
Ifctay István. László fia Eszteleky Annától. A Révayak első
tudható törzsök atyjok Jakab 1163. észt. élt. A Révay. nevet a Szerémségen lévő Réva nevű vártóh vették, melyet az István elei, már 6
előtte egynéhány száz esztendőtől fogva bírtak. Újlaki kapitány volt
István 1521. észt., mikor második Lajos, az ő famíliájának régi nemesi czimerét nemcsak njra megerősítette, hanem ahoz némely uj toldalékokat is adott Budán költ királyi-levele által, ezen levélben Istvánnak azt az érdemét emliti Lajos, hogy ő a zvorniki híres vitéz
basát, Osem béget, aki az előtt való időkben Mátyás királyhoz épen
akkor járt vala követségbe, mikor Mátyás Ausztriában Némettrjhelyt
kévésed magával igen nagyon megverte Zvornik körül,
igen sok emberét levágta, sőt maga a basa is eleteti Említi
Lajos Istvánnak egy János nevű testvérjéb is, aki a törököt eUéahém*
egyszer h<te%eertí larcxolt, és'ugyanazok ellen való hadban vitézül is
esett el. A czimer melyet neki adott, egy ég srin mezőn lévő drága
kövekkel kirakott korona, melynek közepéből egy farkas nyúlik fel,
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mely körmei közt, egy száron nőtt három tóisát tart; Az éhes,ésiu|gy
étn farkas, a Révayak dicsőség kívánásait ktatftsegesen; a három rózsa köoffl a két piros, a János és István verőkkel való szolgálatokat,
az egy fehér rózsa pedig, az István testvérdcsose, Ferenc*, aőtelenségét 8 ártatlan életét jelenti, amint maga Lajos király magyarázni,
Kétségkívül jelenvolt a mohácsi veszedelemben 1526. ewt, de onnan*
a haza szerencséjére kiszabadult.
.
>
A veszedelem után 6 egy darabig, Petényi Péterrel, aki őt siklósi kapitánynyá tette vala, Szapojyay Jánost ismerte királyaak Ferdinánd ellen. Minthogy a szárazon is agyán, de kivált a vizén való
hadakozásban, ó* hozzá hasonló tudománya s ta?*sataiásu ember *&
országban nem volt, a Lajos király özvegye Mária, minden mesterségét
megvetett*, hogy őt Szapolyaytól elvonja, és Ferdinándnak megnyerje,
annyival inkább, mivel Szapolyay a csajkák éa aaszádák által a Dunán való hajókázást fttolmessé tette vala. Kétezer fets 6' vele Mária
igazgatásából igén nehéz próbát az 6 testvértospse Fftrénoz, és nagy nehezen ngy hajthatta tft Ferdinándhoz. Hogy Ferdinánd az ő eszének meg-.
változását megtudta, mindjárt parancsolt neki,- hogy kerítsen a. visi
katonáskodáshoz jól értő ezer embert, és száz. lovagot, akik a. hajgk
mellett a Duna partján lovagoljanak. MitMkeUtte: atután Ferdinánd.
Ausztriából a maga seregét Magyarországra bekftMötto volna
eszi, levelet irt Istvánhoz, hogy mtadl iöbb.osajkftt és mszádáta
nán indítson- fel Esztergom felé, melyet é vévén, a Baranyában Vé»,
resmart nova városban- hagyván bátorságnak okáért némely katonákat, maga harmiaczhároai hajóval a- Dxtnán fetindult, é<t
a Csepel szigetéhez étkezett. Hogy est B«4áa megtudta Szapolyay <
mindjárt Ftrge Bálintot UWMte cl-boíaá s támAoe, a ^ i b b yald
tiszteknek várakat, az alább valóknak tokát, akózkgé&yekflek.pedigit«(^
hdpénzt Ígérvén általa, ha ó hozzá állanának. De Mrán fe*s kosárral bocsáv
totta vi8zsza Férgét, és általa egyebek kO&4 azt is iisnte, hogy az ország
akkori veszedelmének Szapolyay, és annak atyja az oka. Hogy szép sa*Sr.
val nem boldognlhatott, tóenkét ráczfejet kai<iótt d höseá 3zapQlyayt
melyeket énen akkortájban küldött vala neki Török Bálint Badara, Is
aat ioente, bogy ha magát meg nem adja, hasonló sorsra fogna jutni.
István azt felelte, hogy h már olyat máskor is látott, a haláltól félni
csak asszonyok dolga* ő ?odig.á)i)0iatosan feltette magában, bogy ö
•agy elvesz, vfegy a Dwán egyénem Ferdinándhoz, megyén* k% aiait
elérkezett Török Bálinttól, az Iván caár feje is. Szafolyaylkoz, meijen
vató.örömét, 6 csak astértis nagy ágyú Zörgések 4Uaji .mntatta^ hogy
Istvánba » társaiba (élelmet ontsdti. Lásd Fekete János. Megértvén
7*
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*Malátái, Mttárétetfcen mamdt kapttánjához, »wfe Ln~
káoehétt, nintjár* egy emberét küldötte, art izén vén általa, hegy ar
Ifán czár megmaradt seregét ne engedje eloszolni, baneai aszal tovfbfera is Ferdinánd mellett vitézkedjék, Szapolyay barátságát pedig
kertije. Újra igeietekkel kezdette Istvánt környékezni Szapolyay, és
négy Tárral kínálta őtf, ha hoaíája állana, de minthogy most sem
hajlott, ezer arany jutalmat tett fel annak, aki láttán fejét őhozzá
vinné. Asonban István bárom hajét előre küldött, hogy azok aá akadályékai mindenütt Mritsák el, azoknak a többiekkel maga is ntánok
indolt Nagy orditásBal és ágytiropogásokkal támadták öt meg a Duna
kél partjáról Budáttál a Szapolyay emberei, sőt Istvánfly azt irja, hogy
Ssttpotyay egy vastag tas lánczczal a Dunát is áltah-etwztette, de
taván ntfademket *z akadályokat meggyőzte, és mikor a Sí. Margit
szigeténél a maga embereit számba vette, csak három holtat, és nyolcz
sriAftt' talált körtttök*a tfbbek mind épen maradtak. A holtak Bogda
vagy amint ma tarjáit gs*-András szigetében temettettek el t a többiekkel p * % István a Dvnán felfelé evezett. Mindenütt nyomba követ-,
ték őt a 8tapolyay részén l é v ^ és embereit nyilakkal s ágyúkkal
vfttttégették. Hogy Esztergomhoz köael jutott, látta, hogy a Donát
elttte egészen beresztftlállották s rekesztették, azonban • emberei, a
szüntelen valé evezésben eibádjattak, hajéit visszafordította, és a Dunán lefelé indult. Elébb elment Bndára az 6 hire mint maga, azért
is Szapolyay a Dunának mind « két pariján tette a rendeléseket, hogy
öfr mindenestől fogra elfoghatná; de István mindeneket megelfafttt,
Szapolyayt csúfos sárikkal is bátorkodott illetni, ; és oda^ ahonnan jött
vala, trisBaanent a Baranyóságra, és ott egy hajós mesternek fejét
vétette, akkiek hfeégtelenségének* tulajdonította, hogy Ferdinánd tá«
borÉvftl nem egyesftlbetett, melyhez .pedig már kösel vala. Lásd I V
rényi Péter. Azonban nem sok idő mnlva* kiijesztette Ferdinánd Szá-*
pelyayt nett csak Budáról, hanem az egész országbél is, ngy hogy
neki Leugytfországban kellé egy ideig tartózkodni. Mikor onnan 1528.
észt. (tat felé vlstoindult volna, és Athinai Simon nevfi vezérjét, egynéhány század magával, az országba előre szerencse próbálni bekflld5tte volna, ezt az Istvánt állította ki egyik vezérül Ferdinánd ő el*
lene. Sáros-Patakhoz, vagy amint többen írják, Kassához közel ftftkö*
zftt meg Isttóf 25. sept. Simonnal, de igtn Biostoha 8Eerenesé?eL
Utá A«hinH ShWdo. Bttőtfogvd ntnes W b emlékezet Istvánról, SÖIfaflitoj Dorottyától Miklós növő fia maradt
- Bévty FeMfioz. Ez is László* fia, és a köaelebb leírt íítvénnak
testvérje. 1521; eftt. Bál bori IMván paiatinns títoknokja volt. Ez az
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a Ferencz, akinek nőtelenségét s ártatlan életét jelenti az aa *gj fehér rózsa, mely második Lajos királytál, a fióvayaknak adóit nemén
czimerben vagyon. A mohácsi veszedelem után t ő soha Szapolyayvad
nem tartott, sőt a pozsoni diétán, melyen Ferdinánd királynak választatott, ő dolgozott leghathatósabban Szapolyay ellen, és mint a haza ifovényeiben igen jártas férfiú, ő bizgatta legnyomósabban a Szapolyay
királylyá lett választatásának helyes voltát, úgyhogy őt lehet annak
a diétának mintegy lelkének gondolni, mely annak tagjatt elevemv
tette, mozgatta, észszel s tanácscsal tartotta. Kétszeri próbatétel utánt
ő hajtotta a bátyját Istvánt is a Ferdinánd részére, őt küldötte 3?er*
dinánd 1527. észt. Iván ozárhoz, hogy azt ő hozzá édesitse. Jó aaiv>
vei látszott ugyan őt Iván fogadni, őt asztalához ültette; de astooban
a fanyársat elkészíttette, melybe őt akarta vonatai; csakugyan a sok
szép szé, és sok ajándék, s pénz, ezt a vad embert megjuhádztatták*
és Ferdinándnak megnyerték, Ferencz életét is megtartották. Eddig
valé szolgálatiért, a koronázás után, a királyi tábla elölülőjének tette
őt Ferdinánd. Öt küldette volt Ferdinánd 1531. esfct. Visegrádra, vaij88i Nagy Imrével, hogy ott a Szapolyay János követeivel, Viarattyaj
Szaniszlóval és Baksay Bernáttal, azon peree dolgokat igasüeák,ei,
melyek a közelebbi fegyvernyugvás alatt adták elő magokat, a kél
király jobbágyai közt. Ott volt Bécsben 1533. észt., mikor Ferdinánd
a tőrök követet nagy pompával meghallgatta. Újra öt küldötte ki
Ferdinánd 1539. észt. paghi Károlyi Pállal, és asazonyfalvai Ostfy
Lászlóval, hogy Esztergomban a Szapolyay köteteivel igazítsák el a
két rész jobbágyainak pereit
j
Szapolyay halála után egész erővel igyekezett ő, az egész Ma*
gyarbirodalmat egy fő, az az Ferdinánd alá hajtani. Legjebb útaak
tartotta ezen czélnak elérhetésére, ha legelőszöris Budát keríthetné
kézre; és épen azért jókor kezdett alkudozni az oda vatóJtaóval
Acsády Jánossal, ezenkívül Pálczán Péter, Bornemistsa Tamte. él
György, Bácay Benedek nevfi senátorokkal s másokkal. Maga taataUá
is, a Szapolyay özvegye, Bebek Imrét elkdldötte ő hozzá s Peiényi
Péterhez,- ki által azt jelentette nekiek, hogy követeket feg leűldeni
Ferdinándhoz, ha azoknak előre menedéklevelök lesz. Megírta fiévay
Izabellának ezen kinálkoaását Ferdinándhoz, a Turócz vármegyei (ahfií
Hévay maga már akkor főispány volt) viceispány Kakovseky György
által 1541. észt; 15. jan., és azt is ígérte, hogy maga is el fog a
királyhoz menni az Izabella követeivel. De megírta azt is, micsoda
alkudozásokba bocsátkozott némely előkelő budai emberekkel Németujhelyen találta, meg Kakpysj^y Ferclináfüdo^, és ami a levélen kivai
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«aájábt volt adta, tót ig elmondotta. Ferdinánd 23. január ait
Bévsynak, hogy az Izabella körééinek való menedéklevékől már a
parancsolatot megtette, és ásókkal együtt, magát is ót, ígérete szefent, el fogja múlhatatlanul várni. Ami pedig Buda iránt való ipar*
kodásait nézi, azok a király előtt a legkedvesebbek, azértis akármit
fog ígérni Bnda általadéinak, azt Ferdinánd fogja teljesíteni. Semmit
nem rótt a hűséges Révay a király rovására, hanem a maga Sklabrnya nevt várát ígérte oda az említett személyeknek, minden ahot
tartozó jószágokkal s jövedelmekkel együtt., Azonban az idő megmatatta, hogy Izabellának az alkura semmi igaz kedve nincsen, azértis
Ferdinánd még ugyanezen esztendőbén Boggendorf Vilhelmet Buda
megvételére köldi. Ott volt annak táborában az Acsádyval s a többekkel egy kézre játBZÓ Bévay is. Á fejes Roggendorf nem akart
eleinte az Ö szolgalatjával élni, hanem maga próbálta a budaiakat,
elfezör ssép sióval, azután erővel. Mikor azután látná, hogy nem
boMogulhat, akkor hajlott az ő tanácsára, de azonban szavát visszasiopta. ugyanis Révay abban egyezett meg a legmunkásabb kiadóval
Bornemisza Tamással, hogy egy kis régi, s nagyobbára feledékenységbe
ment kaput, a boldogságos szűz német,templománál, Tamás egy éjjel
ki fog nyitni, melyen Bévay ezer magyarral lopódzék be a városba, és
annak többi kapuját is foglalja el, s azokon Roggendorf egész táborát
bocsássa be. Ezt a könnyen végrehajtható rendelést, Roggendorf is
helybehagyta először, és azt ígérte, hogy maga fogja Perényi Péterrel
•zen oaélra a legalkalmatosabb ezer magyart kiválogatni. Hogy pedig
az ő nálánál sokkal hűségesebb Révay hősége felől semmi gyanusága
ne maradjon, annak fiát Mihályt, zálogul magához kívánja. Édes örömest odaadta Révay $ maga fiát; de Roggendorf egy kis eszmélkedés
tttán, mint viBtzafowUüt és éktelen dolgot, ugy képzelte azt magának,
ba a itiesinált ut s mód szerént, magyarok vennék által magyaroktól,
a magyar várost; azértis a kirendelt éjszakai, talán tíz órakor, a ki•eráett kis kapuhoz, az ezer magyar helyett, négy csoport németet
küld, a nagy kapuhoz pedig a vasas lovas németeket állítja, hogy
majd mikor amazok már belőlről a kaput kinyitandják, a vasasok rohanhassanak be, és amazokkal egy kézre dolgozhassanak. Azonban a
párolás Bornemisza Tamás, a mondott kis kaput megnyitja, melyen
mikor a németek takarodnának befelé lábúj hegyen a városba, csak
élámul Bornemissa, hogy nem magyar, hanem német ruhás katonákat
lát, akiktől midőn suttogva kérdené hol és merre van Bévay? senki
őt nem érti, és eu ö kérdésére egy, ó* előtte ismeretlen dörmogés
vissza, mely őt egétaen magán kivttl ragadja. Amely németek
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elől jöttek be, és már a városban, mint fejetlen lábak, mag*k stnt
tudván hova ? jól előrehaladtak, egyszer villogóba esnek, 60 v«etojök
s tanácsadójok nem lévén, mi tevők legyenek, magokat 4el nem talál*
hatják. Észrevette a kelletlen s váratlan vendégeket Batthyány Orbán,
aki a városban épen akkor fel s alá lovaglott, azt ssemlélgetvén, ha
váljon az Őrizők s vigyázok, magok helyén vagynak-e? Még stfve*
vényesebb zűrzavarba jöttek a németek, mikor Batthyány ő reájofc
hirtelen összegyűjtött osztályával tüzet adott. Nyakrafőre kezdenek hát
az úton visszatolakodni, melyen jöttek. Legboldogabbak voltak, akik
legntól mentek be, mert most elsők lehettek a kifutásban. Baekk»l
együtt szaladt ki s tűnt el Bornemisza is. Leírhatatlan lett az elsőbbekből utolsókká vált hátrább maradtaknak kétségbe eséssel való ktezködésök, és állapotjoknak keserves volta, még inkább is, minekutána
a magában is elég -kárt tehető Batthyánynak, segítségül érkezett a*
Öldöklésre Petrovich Péter. A különben sem tágas kapu, melyen szabadulni kellett volna, még szorosabbá s keskenyebb, és igy a szabadulás is lehetetlenebbé lett, az elsőbbeknek ott elszórt fegyvereik által. Egy szóval igen keveset tartott meg ő közölök életben s fogság*
ban a magyarok boszúálló kardja. Bévay kivftl a városon könnyes
szemekkel hallgatta a puskák ropogását, és kardok s lándzsák csattogását, 8 kárhoztatta, ha mind Késő volt is, a Boggendorf agyafúrtságát*
aki azáltal magát az egész tábor előtt gyülőteégessé tette. Bethlen
Farkas június tizenharmadik éjszakájára teszi ezt a veszedelmet. Bképen elszalasztván Boggendorf a magával unsaolódó szerencsét, a&után
is mindaddig tévesztgette minden ugrásait, mig húszezer keresztyén
vére kiomlásának s elpazarlásának, Jiarminczhat nagyobb • és másfélszáz kisebb ágya török kézre lett jutásának tette magát bűnös okává.
Ezen szörnyű veszteségben, hogy maga Ferdinánd is Bévayt, legkisebbé
is nem vádolta1 azzal mutatta meg, hogy őt 1542. észt. a pozsoni
diétán palatínus helytartójává tette, mely hivatalban tiz esztendeig
forgolódott.
Egy levelet küldött ö hozzá a király Prágából 1544. észt. 1.
jul., melyben neki igen kemény kifejezésekkel parancsolja, hogy a
Luther és Calvin tudománya követőit keresse, és érdemök szerént
büntesse. Semmi nyoma nincsen, hogy ő, különben a leghűségesebb
jobbágy létére is, ebben valamit mozdított volna, s nevezetesen hogy *
a bányavárosokon lévő tanulók száját bedugta volna, akik előbb tovább
nyilván ezt szokták volt énekelni: Vive! vive mi Luthere, cuncti tibi
dicant Xaigt. Verítatís gpectalnm. Nem is indíthatott ebben ő semmit, ha magával ellenkezésbe nem akart jomf, 1» mákokat azért bfln
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tetui, amiben maga is léiedzett. Ugyanis bizonyos dolog az, hogy az
ö maga gondolkozásai is a vallás dolgában igen nagy változást szenvedtek, és ő már ezen királyi parancsolat, vétele előtt öt esztendővel,
magáival Luther Mártonnal levelezett, és azzal disputáit, megírván
néki t ; micsoda meggyőződésben fundamentumokon kénytelen ő tőle az
unraceorájs felett való tudományban elállani, és ahoz ragaszkodni, melyet Zvingli tanít Mindenre kérte őt Luther, ami szent, hogy Zvinglinek ne hidjen, de ő megmaradt a maga meghatározása s győződése
mellett. Hogy a parancsolat után is állhatatos volt ő a maga értelmében, onnan tetszik meg, hogy. annak vétele után való időkben küldötte el Olaszországba, tanulás kedvéért, a maga két fiát, annak a
tordai Gelous Zsigmondnak vigyázása alatt, aki torkig volt a tilalmazott uj tudománynyal. Mint. igen nagy ritkaságot, ngy kérte az ő
könyves és kézírásos gyűjteményéből ő tőle, a tudós Veráncsics Antal
1550. észt. 5. mart. Bécsből küldött levele által a Bonfin magyarországi históriájának még akkor csak kézirásbau íévő negyedik és ötödik
tizedeit. Jelen volt 1552. észt. a pozsoni diétán, és ott amennyire
lehetett, a Forgách: familia ügyén könnyített a király előtt. Halála
1553. észt. 1. nov. történt Pozsonban. Teste a sz. mártoni templomban temettetett el Túrócz vármegyében, ahol veres márványból való
kópét is felemelték. Hibáznak, akik Homonnay Klárát tartják az ő
feleségének. Ugyanis az ő házastársa Gyulay Borbála volt, kitől négy
fia maradt: Ferencz, Mihály, Lőrincz, János. Egy leánya Forgách
Lászlónál volt férjnéL Borbála elébb meghalt férjénél, mert már 1544.
eeat. ezek a versek jöttek ki Krakóban az ő emlékezetére:
Cedo cuique suam quam jactct femina laudem,
Nominis est etiam glória certa mei.
Virtutis merito, atque illustri clara marito,
Unde mihi soboles plurima spes patriae.
His dici poteram donis fortasse beata,
Restabant coelo sed meliora mihi.
fíis fruor, aeternum valeant quae possidet orbis,
Aethereo vére vivő beatapolo. : '
Ej^kflt JSck Bálint irta, vala, a ; . következőket pedig Werné? György f
, Si <wijus tumujus hie sit requiris: .
*m$& h itHí^3^iwrtiP|W ^ i w c i t iUaavitö ^ n
a u f^m
^ CSara atenmwjte, darÍQr, maxito, : , >
);

m
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Francisco, et pueris beata natis,
Non tantum domui Revae, sed ingens
Toti Pannóniáé decus Muris.

.

:

Révay Mihály. Ferencz fia. Első Ferdinánd király 1561. eszi
17. febr. költ levele által, ennek s testvéreinek és mindnyájok maradékaiknak, örökösen általadta a Túrócz vármegyei főispányságot, oly
feltétel alatt, hogy aki közölök Szklabinya várát birandja, ugyanaz
viselje a főispányságot is. Harminczhat katonával ment Mihály Fozsonba, a Maximilián koronázására 1563. észt. Ugyanazon esztendőben
a pozsoni diéta őt rendelte ki, Perényi Gáborral és Thúrzó Ferencz
préposttal, az ország határának Lengyelország felől ^való megnézésére 8
igazítására. Azután is mindenkor jelenvolt a diétákon, és ott, hol
amár emiitett végre, hol a pozsoni, hol az eperjesi nyolczados törvényszékekre, hol a királyi helytartó mellé neveztetett ki, az ügye*
baje& dolgok megítélésére s eligazítására, ügy látszik 1583. esztendőtájban halt meg, a túróczi főispányságot és főkomornyikságot Ferencz
öcscsére hagyván, Bakics Annától, Péter, Ferenoz, Lőrincz, Andris éu
István nevű fiai maradiak.
Révay Ferencz. A közelebb irt testvér bátyja helyébe lett túróczi foiepány és fokomornyik. Ez is a szelíd múzsákkal és Thómissel
tartott inkább, mint Marssal. A diétákon ugyanazon dolgokra neveztetett ki sok izben, melyekre a bátyja Mihály. Lásd Berzeviczy Már*
ton. Homonnay Klárától, Gábor nevű fia maradt
Révay Lörinez. Mihály és ferencz testvérje. Kendi Annától
István és János fiait nemzette, de akik mindketten mag nélkül
haltak el.
Révay László. Az oda felébb irt Istvánnak Sövényházy Dorottya**
tói való fia. Két felesége volt, első Pálffy Erzsébet, második Dersffy
Margit, kiktől születtek neki Miklós, Márton, István és Gáspár.
Rhédty.SájMtar. Nógrádi deputátus volt a budai diétára 1447.
észt, ahol Buda vára Hunyadi Jánosnak gondjára bízatott. Társai ezek
voltak: Székely György, Daróczy Jakab és Lengyel Mihály.
Rttédey Ferencz. Dobó Istvánnal együtt ótalmazta Egert 1552.
észt., és a várták elosztásakor, mintegy kilenczvened magával bízták
ő reá, a csábi bástyától fogva, a szegelet toronyig való varat.
Rollert. Először veszprémi püspök tizennyolcz esztendeig, azután
esstergomi érsek 1226. eszi fogva. Német nemzet volt, a lütiki (lüttiehi) püspökségből származott. Még püspök korában 1212. észt Rő, $t..a pápáim,, m&odifc András király, hogy amely;
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egyezségre léptek a kalocsai és esztergomi érseknek, némely perben
lévő jusaik, p. o. a király koronázás iránt, azt erősittesse meg a pápával; ezenkívül kérjen engedőimet arra is tőle, hogy András Erdélyben, a szebeni prépostságot püspökséggé tehesse, mely a kalocsai érsek
yigyázása alatt legyen. Ezt a szebeni püspökséget, hihető, hogy a
felesége Gertrud kedvéért, és ösztönözésére akarta András felállítani,
s kivált ha felállíthatott volna, a kalocsai érsek alá adni, mivel akkor a Gertrnd testvérje, Berthold volt oda való érsek;; de a pápa sem
egyik, sem másik kérését Andrásnak ez úttal meg nem adta, igen
helyes okokon. Ugyanezen útjában panaszt tett Róbert maga részéről
a pápánál Uriás sz. mártoni apátúr ellen, melyet Uríás megtudván, ő
is Rómába ment, és a Róbert útját még jobban bevágta, nevezetesen
azzal vádolta, hogy némely embereket ki akar az alól venni, hogy
Uriásnak dézmáljanak. Három esztendőre lett egészen vége ennek a
pernek, melynek kimenetele kedvezőbb volt Uriásnak.
Szerencsésebben perelt Róbert az esztergomi érsek ellen 1216.
eszi, aki ő tőle a királynék koronázására való jusát el akarta venni.
Ez a per hihető akkor támadt volt köztök, mikor Jolánta, az András
második felesége, megkoronáztatott; hogyha a király és királyné együtt
koronáztatnak, akkor az esztergomi érsek koronázza a királyt, a veszprémi püspök pedig a királynéi Ha csak magát kell a királynét felkenni és megkoronázni, a kenés az érsek kötelessége, a koronázás a
veszprémi püspöké; ha pedig olyankor az érsek ott nem találna lenni,
a püspök mind a kettőt vigye véghez.
János esztergomi érsek hajala után, minthogy nem tudtak a
voksolók rajta megegyezni, kit tegyenek helyébe, Honorius pápa az
esztergomi pap urak közöl négyet Rómába hívott, és maga nevezte
ki azoknak Róbertet azon méltóságra 1226. észt Azután való esztendőben a sz. földre igyekezett Róbert, de mikor oda már induló félben
volna, a Moldvaországban lakott kunok fejedelme Borics, a maga fiát
követségbe küldötte ő hozzá, és általa arra kérte, hogy m«jen a
kunokhoz, és azokat, akik már Pál, és más sz. domonkos szerzetén
lévő magyaroknak szorgalmatossága által a keresztyén hithez édesedtek, keresztese meg. Nem merészelt Róbert esz. földre való útról
maga fejétől letenni, hanem a pápától kért engedőimet a kunokhoz
való menetelre. Nagy örömmel reáállott a pápa az ő szándéka és útja
változtatására; Róbert azért a kunokhoz vévén útját, csak hamar
tizenöt ezerét keresztelt meg közölök. Annyira növekedett pedig köztök naponként a keresztyének száma, hogy már 1228. észt. a milkóviai püspökséget kellett köztök felállítani, vagy inkább megújítani,
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amely egy Mükó nevű várostól vette nevét, mely város ugyan Miltó
nevű viz mellett épült volt, és abban Theodorikot tette püspökké,
ügy tartják, hogy ez a püspökség először az ötödik században állott
fel, és nemcsak Oláh, hanem Erdélyországba is kihatott a székelyek
és szászok földére. A vallás mellett tett sok jó szolgálatiért, kilenozedik Gergely pápa Róbertet, hozzá küldött levelében, igen megdicsérte, és az érsekségnek minden régi jussit az ő kezei közt újra
megerősítette 1231. észt.
Az időtájban igen elhatalmasodtak, és erőt vettek volt az országban az ismaeliták, vagy más névvel szaraczénusok vagy szerecsenek, akik török valláson voltak, és a zsidók, úgyhogy a kövér hivatalok s tisztségek, a királyi kamara, a pénzverőházak, sőaknák, és
egyéb efelék az ő kezeiknél voltak. Különben is mivel a kereskedést
mindenütt ők űzték, igen meggazdagodtak, és- az uzsorázás által sok
keresztyént elnyomtak s magok szolgáivá tettek. Az ismaeliták keresztyén asszonyokat vettek feleségfii, és azokat a keresztyén vallástól
elidegenítették, az elszegényedett keresztyéneknek gyermekeikét pénzen
megvették, és azokat a magok vallásában nevelték. A magok keresztyén szolgáiknak gyermekeiket megkereezteltetni nem engedték stb. Ezenkívül a palatínus Hederváry Dienes, és más világi urak, a papságot
némely jusaiiól, sőt jószágaitól is és jövedelmeitől fosztogatni kezdették.
Mind etek miltelyt (felébe mentei; az akkori pápának küenczedik Gergelynek, mindjárt levelet irt Róbertnek, hogy Andrást mind ezen hibáknak- orvoslásait serkentse, ha pedig András abban restelkedni találna,
tehát aa.egész országban az isteni tiszteletet szakasztassa félbe; akik
pedig okai a király udvarában az eféle rendetlenségeknek, azokat
ae eklézsia kebeléből zárja ki lüithogy keveset fogott Andráson a
pápa intése, Köbért magát a pápa parancsolatjához tartotta, és az
1232. esztendőnek végén az egész országbán lévő papságnak irt, hogy
mivel sok sürgetés után is, sem az ismaeliták dolga nem igazittatott
el, sem á papság sérelmei nem orvosoltattak; tehát a templomokat
mindenfelé zárják be., isteni tiszteletet még a király udvarában se
tartsanak, sakramentomokat ne szolgáltassanak, azt kávévén, hogy a
kisdedeket megkeresztelhetik, a haldoklóknak az űr testét és az utolsó
keneteiét feladhatják, de csak ugyan senkit el nem temethetnek. Voltak ugyan némelyek, akik ezen büntetés alól ki voltak véve, de azoknak is meg volt parancsolva, hogy mikor az isteni tiszteletre egybe*
gyűlnek, ne harangozzanak, az ajtókat bezárják, és másokat magok
közöl kirekesszenek. Maga András Iránt pedig semmi különös végezést
Botot, várakozván az ő megjobbulása iránt Értésére esvén
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Andrásnak, micsoda gyümölcse lett az ő restelkedésének ás halogatásának, a következett 1233. észt. egy belső megilletődéssel teljes te*
Telet küldött a pápának, melyben élöezör is fiúi szeretetének édességét,
és lábainak csókolását ajánlja ő neki. Azután előbeazóli, hogy ő a
fejedelmek közt, a római anyaszentegyház iránt való szeretetben soha
hátul nem maradt, sőt isten segedelme által annak határait szüntelen
terjeszteni igyekezett, mindazáltal, mikor azon sz. anyának szeretetéhez és kegyelméhez mások felett számot tartana, épen ellenkező jutalmat vészen; olyan vétkeken kell neki keseregni, melyeket ő soha se
próbált cselekedni; és olyan fájdalmakat kell szenvedni, amilyeneket
soha többször nem tapasztalt. Továbbá panaszolja, hogy mikor a négy*
yen napi böjtnek elején, mind maga, mind az országnak több lakosai
templomba akarnának menni, Róbert a pápa nevével mindnyájokai
megtiltotta, sőt némely belsőbb embereit, mint a palatínust s másokat, az eklésiából kirekesztette. Nem fejezheti ki, micsoda szómortiség
érte őt, mikor látta, hogy mind neki, mind az ország lakosinak, az
anyaszentegyház mézzel folyó emlőitől, mint elfajult, nemtelen és hit*
vány fiáknak ki kell rekedni, és neki a világnak többi fejedelmei előtt
gyalázatos vázzá lenni; mely szomorúság annál kegyetlenebből sebheti
az ő szivének belső részeit, mennél kevesebbé tette ő magát arra érdemessé. Ámbár pedig ő arra a kemény, és nem érdemlett sentencziára figyelni sem tartozott volna, mindazáltal azt szelíd egyfigyflséggel tűrte, és a maga fiát Bélát, az ország nagyjaival, három izben is
elküldötte Róberthez, de mégis nehezen tudta tőle kinyerni, hogy egynéhány napig istenitiszteletnek gyakorlását engedjen. Ezt a levelet a
palatínusnak, a győri főispány Simonnak, és a hospitalariusok nagy
mesterének Rembaldnak kezökbe adta András, hogy vigyék Rómába,
és annak végére azt irta, hogy ezeknek ngy hidjen a pápa, mintha
magával Andrással beszélné, és velők ugy végezzen ezen dologban.
Mit felelt a pápa ezen követek által Andrásnak, az még eddig setét*
9égben maradt, hanem még azon esztendőben, egy Jakab névü kardinált Magyarországra küldött, hogy minden rendetlenségeket hozzoa
helyre. Ezen kardinál előtt eskuvéssel kötelezte magát András arra,
hogy aj$ ismaelitákat és zsidókat, minden közönséges hivataloktól el
fogja rekeszteni; mindén eddig gyakorlott törvénytelenségeiket meg
íogja zabolázni; és velők valami jelt, vagy czimert viseltet, mely által
meg lehessen őket a keresztyénektől ismerni s különböztetni. A pap*
ságnak jusait s jövedelmeit is visszaigérte, és így az eUézsiai fenyíték
alól ezúttal mindenek felszabadultak.
Mind a harmadszori házasság, mind a hadi #m4, jniad a máfok
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tanácsa, felrébb vonták az András elméjét, mintsem ő azt egyenesen
a tett ígéreteknek teljesítésükre függeszthette volna; azértis a pápa
1234. észt. a bosnyákországi püspökre bízta, hogy Andrásnak adja hírül, hogy mivel szavának s esküvésének nem állott, mind maga mind
az ország, a minapi egyezés szerént, ismét ekklésiai fenyíték alá esett.
De már ekkor Róbert teljes erővel ellenállott, hogy a pápának ezen
akaratja, valahol az országban kihirdettessék, melylyel azt nyerte, hogy
a pápa neki egy feddodző levelet küldött, melyben őt négy hónap
alatt maga eleibe idézi, és azt hányja szemére, hogy ő az evangéliomi
gazdának szőllőjébe már régen küldetett ki, és abban kilencz óráig
dicséretesen is munkálódott; de tizenegy órakor is ugy kellett volna
magát viselni, ha jutalmat akar venni, és ha ifjabb korában olyan
hasznos élőfa volt, mely jó gyümölcsöket hozott, életének estvéjén még
jobbakat kell vala teremni. Finis non pugna coronat. s a t. Megjelent
Róbert a pápa előtt, és magát, amint lehetett, igazította volna, de a
pápa az ő mentségivei meg nem elégedett; mindazáltal őt 12$ő.
észt. hozzá küldött levelében, minden büntetés alól, melyet érdemlett
volna, felszabadította. Ugyanakkor irt a pápa Andrásnak is, és arra
kérte, hogy akik másod ízben keményebben akartak vele bánni, mint
Róbert, azoknak engedjen meg. Zsémbes öregnek kellett lenni ennek a
Róbertnek, mert a közelebb emiitett esztendőben, az aradi prépostot
az eklézsiából azért rekesztette ki, hogy azt maga hatalma és igazgatása alá akarta Róbert hajtani, ámbár soha azelőtt ott nem volt, és
a prépost ezen az okon azt ellenzetté, és a pápára apellált. A pápa
igazat tett köztök, és a prépostot az átok alól felszabadította, mig a
dolgot jobban megvizsgáltatná, ötödik Isvánt, negyedik Béla fiát, Róbert keresztelte meg 1239. észt., és ugyanazon esztendőben halt meg.
Rof. Lásd Rua.
Bogén (Rogerius). Olaszországból Apuliából származott, és igy
hibáztak, akik eddig őt magyarnak írták. Először váradi kanonok,
azután spalatrói érsek lett, negyedik Béla király idejében. Minekelőtte
Magyarországra szakadt volna, Rómában sok ideig lakott Toletán Já- .
nos kardinál mellett káplán képen; aki őt holmi ekklésiai dolgokban
sok ízben küldözte Magyarországra, éa itt a lakást megszeretvén, váradi káptalaítbeli kanonok lett. Nem csak látta, hanem érzette és
szenvedte is ő a tatároknak kegyetlenkedéseiket, melyeket azok 1241.
és azután való* esztendőben követtek el az országban. Mikor Kádáa,
vagy Kajdán, á tatárok egyik nevezetes vezére Váradot megszállottá,,
benne volt a •árosban Boger is, dt valami nyilast találván, magát
az erdőre vette, és ott lappangott. A várd* csakhamar a tata-
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rok keiére került, akik abban mind a lakosokat, mind a másunnafl
odaszaladt sok népet, minden különbség nélkül levágták. Azután a Tárat
is kemény ellentállás után megvették, ott a káptalan templomába mint
hogy be nem mehettek, azt meggynjtották, melyben sok oda rekeszkedett ember odaégett. A többi templomokban a tömjénezőket, kereszteket, arany és ezüst szent edényeket, lábaikkal tapodták, a fehérnépeken ugyanott, először erőszakot tettek, azután megölték. Éjszakánként behajtotta Bogért, az elpusztult és elégetett városba az éhség, és a
holttestek közt kereste élelmét, ami ott maradt.' Magok közt a magyarok közt is találkoztak abban az időben olyan gonoszok, akik magokat a tatárokhoz adták, és velők együtt öltek, vágtak, pusztítottak,
legalább Boger azt irja, hogy ő egy ilyen tatárrá lett magyarhoz szegődött szolgának, aki nagy kegyelemnek tartotta azt, hogy őt magához fogadta. Közel másfél esztendeig szenvedett Boger a tatárok közt,
mikor aztán azok reávették magokat, hogy az országot ide hagyják,
melyben már különben is semmi pusztítani valót nem kaptak, és hazafelé
indultak. Vitték magokkal Bogért is, és már Moldvaországban jártak,
mikor Boger egy erdőben tettetvén, hogy félrevaló dolgára megyén,
az útról kitért, és égy inasával együtt a sűrűben utat vesztett, és
szerencsésen elszökött. Az inassal magára ágakat és faleveleket hányatott, és az alatt lappangottak két egész nap, minden ital és étel
nélkül, úgy hogy fejőket sem merték felemelni, mivel a tatárok fel
8 alá szüntelen lovagoltak körülöttük, akik a szökevény magyarokat
keresték s kiáltozták. Egyszer valami kis tágulást kapván, négy kécláb nagy félve közelebb mász az inashoz, aki hozzá távolka feküdt, azt
magához hívja, és mikor egymásnak éhségekről s egyéb nyomorúságokról panaszkodnának, egy ember bökken reájok,. akitől ők szinte
úgy megrettentek először, mint az őtőlök, de mivel mind hárman
egy járatbeli emberek voltak, összeszővetkeztek, és egy társaságban haza
felé indultak. Utjokban az elpusztult kertekben kereskedtek, és ha egy vagy
két veres, vagy foghagymát találhatott Boger, már az ugyan válogatott,
és ritka csemegének tetszett; a két társa pedig mályvával és gyöke*
rekkel élt. Nyolczad napra nagy nehezen Gyulafehérvárra verekedtek,
de ott egyebet nem találtak embercsontoknál és koponyáknál, a templomoknak s palotáknak puszta falainál és düledékinél, melyek vérrel voltak befestve. Azután egy nagy kősziklát találtak, melynek tetejére sok ember vonta fel magát a tatárok elől. Ezek mikor megtudták honnan jő
Boger, nagy öröm sirassál fogadták őt, és olyan kenyérrel kínálták,
mely tisztből és apróra tört cser s tölgyfa kéregből volt sütve; de
siet irja maga Bóger, hogy akkor neki jaz a ke nyír sokkal jobb izü-
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nek tetszett minden zsemlyénél, melyet ő valaha evett. Itt lakott egy
hónapig ezekkel az emberekkel, és onnan küldöztek ki kémeket, afcik
vizsgálnák, Jia kitakarodtak-e mindnyájan a tatárok, vagy pedig vágynak még lesben közölök?
Béla királynak Dalmácziából való hazajövetele, és az országnak
valamennyire való tecsendesedése után, visszament Roger Olaszországba,
nevezetesen Rómába, ahol őt jó kedvvel fogadta, az ő régi pártfogója
János kardinál, és a pápának is esmeretségébe juttatta. Abban az időben, már egynéhány esztendőktől fogva, szüntelen tartó visszavonás
és egyenetlenség uralkodott a pápák közt, és Fridrik császár közt.
Mikor Róger visszament, negyedik Incze ült a pápa székében. E sem
volt egyetértésben Fridrikkel, sőt Fridrik olyan mozdulásokat és lépéseket tett, hogy a pápa Rómában való maradását bátorságosnak
nem Ítélhette, hanem ő előle Francziaországnak Lion nevű városába
ment 1244. észt., ott egy nagy gyűlést tartott, azután való esztendőben, melyben Fridriket az anyaszentegyháznak kebeléből kirekesztette,
és a császári széket is üresnek hirdette ki. János kardinállal, Roger
is elkísérte volt a pápát Lionba, és vele mindaddig ott mulatott, mig
ügrin helyébe őt a pápa 1249. észt. spalatrói érsekké tette. Egy János nevű magyart elválasztottak volt ugyan már a spalatróiak érseknek, és két. követet küldöttek a pápához Lionba, hogy azt erősítse
meg méltóságában, de azt a pápa, a mellette lévő Rogernek szánta
és adta. A pápa ajánló levelével, először is Béla királyhoz sietett
Roger, de nem igen kapott fel vele előtte, mert nehezen szenvedte a
király, hogy az ő tudta és megegyezése nélkül adatott neki az érsekség ; mindazáltal neheztelését nem mutatta, és őt békével elbocsátotta
Spalatrőba. Oda elérkezvén Roger, az érseki palotát mindjárt más
szebb formára vette, toldattá, csinosította. Szerette-a gazdálkodást, a
Salona vizén malmokat épitte'ett, lovakat szerzett, szántatott, vettetett,
szép házbeli bútort, drága ruhákat, gazdag asztalt tartott, melyből a lett
hogy jövedelmével be ném érte, és a klastromokéhoz is hozzányúlt.
A maga jóltévője a pápa iránt, abban is igyekezett háládatósságát
megmutatni, hogy mikor Konrád császár, a felébb említett Fridrik fia
(aki csak olyan. egyetértésben volt a pápával, mint az atyja) némely
pártosoknak faültetésére, hajókon igyekezett Nápolyországba 1251.
eezt., kiszállott volt egy kevés ideig Spalatróba, de őt, mint Incze
pápa ellenségét, Roger be nem várta, hanem a templomokat bezáratta,
m^ga pedig némely pap urakkal a vidéki falukra ment, és ott töltötte
az időt, mig Konrád Spalatróban, még pedig az érseki épületben mulatott. Igen izén esett Konrádnak ez a bárdolatlanság, melyért is Őt
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fenyegette, ládáit, papirosait felhányta, ha azokból valami Felség elleá-való huségtelenséget tapogathatna ki; de szerencsére semmit se
talált, és Apuliába általevezett, Roger pedig haza ment Spalatróba.
Mikor Mária királyné, a negyedik Béla felesége 1265. eszira spalatróbeUekre megharagudott volt, Roger is elment annak megengesztelésére, de a királyné szónak sem állott; sőt még inkább neki tüzesedett,
és ha Rogert némely jó baráti el nem iktatták volna, igen váratlan veszedelem esett volna rajta. Lásd Mária. 1266. észt. halt meg podagrában. A
tatároknak az országban tett dúlásaikat írásban hagyta, ilyen czim alatt
„Miserabile Carmen." Amely czim az 6 irása eleibe valósággal annak
nemcsak matériájára, hanem formájára és stílusára nézve is ugy illik,
mint, az arany alma az ezüst rostélyba. Annyiban mindazáltal megbecsülhetlen ez az ő kis irása, hogy anélkül csak annyit sem lehetne
tudni a tatároknak akkori pusztításaikról, s az ország állapotjáról,
mint amennyit abból kitapogathatni.
Román Zsigmond. Szapolyay János pártját fogta első Ferdinánd
ellen. Bajoni Benedekkel, Verbőczy Istvánnal, Frangepán Ferenczczel
és Brodarics Istvánnal, ő járt 1535. észt. Bécsbe Ferdinándhoz, a fegyvernyugvás hosszabbításáért, melyet meg is kötött a többek közt ilyen
feltétel alatt, hogy Majláth István Erdélyben Szeben ostromlását
hagyja félbe, vagy ha már azt megvette volna, Szapolyay azt Ferdinándnak adassa vissza. A fegyvernyugvás-21. aug. íratott alá, és a
következett 15S6. észt. febr. utolsó napjáig igértetett.
Roskoványi Márton. Második Ulászló király ezt, tette Erdélyben
gyula-fehérvári esperessé és kanonokká, a meghalt Dékány Máté helyébe, Budán 1501. észt. költ. levele által.
Rozgony vagy Rozgonyi Rajnold. Negyedik Béla és ötödik István királyok alatt vitézkedett. Az ő famíliája, Abauj vármegyében) a
Tarcza vize mellett fekvő, Rozgon vagy Rozgony nevű falutól vette
& maga nevét. Amely 1270. eszi' költ levelével, ötödik István király,
síinek a Rajnoldnak ajándékozza Abauj, Szabolcs és Zemplén vármegyékben azon,jószágokat, melyeket ott azelőtt Ratisló bírt vala, abÜan üyea érdemeit hozza elő Rajnoldnak: hogy mikor, még ístván
üiály Stájerországi herczeg volna, már akkoris neki minden hadakosápfúban,, melyeket Német, Karinthia és Csehországokban Viselt, miniílnütt jetenvolt Ríynoíd, és magát vitézül viselte. Azután, f hogy,í262.
^ z t litván erdélyi herczeggé lett, akkor is hűséges^ volt'. ístvánhözt
^BiöAt annak sqregéyel, s maga embereivel GörÖ^ors^ l>ú&tásöi,
io^nan gzóp gyjzelftmmel jött vissza. Öi ízben járt á. ioljg^rörsiigf
tjadakra is, kétszer ugyan magárai Istvánnál,,háromszor pedig' aíinaV

m
báróival, és mind az öte&Ör megkülönböztette magát mások felett. Mikor
István a maga édes atyja ellen hadakozott Ilsvaszegnél, (ma Isasztg) a Duna
körül, ott is nagy vitézséget mutatott Rajnold, és az látván szemei
láttára, az ellenséges tábor íővezérjét Henriket, lándzsájával lováról letaszította s elfogta, amikor maga Rajnáid ie a bal szeménél nagy se*
bet kapott Ebben a levélben szabolcsj íőispánynak, maga fóíovász*
mesterének, és a maga fia László herczeg főtálnokjának nevezi István
Rajnoldot.
Rozgony LássM. A közelebb irt Rajnoldnak fia. Klára nevű leányán kivül, akit Oltományi Csamaznoz adott férjhez, János, Péte^,
és Miklós nevű fiákat hagyott, kik három ágat formáltak a RozgjO*
ny famíliában, azért külön czikkelyt is érdemelnek.
Rozgony János. László fia. Ennek a Jánosnak fia:
Rozgony LáfigJó. Első Lajos királyt elkísérte a nápolyi hadra,
ahol miképen viselte magát, onnan gondolhatni, hogy ott Aversa vára
alatt költ királyi levelében, Lajos & neki s famíliájának, jus-gladü-t
adott 1350. észt. Három fia maradt* úgymint:
Rozgony tavaid, Ló'rincz és János. Ezek mind a hárman jer
len voltak 1396. észt. Zsigmond királyival a nagy-flikapolyi szerencsét*
len hadban, és ugyanott ő mellette mind a hárman, vitézül elesvén, s
magok után semmi magzatot nem nagyvas, ő bennök a János ágának
vége szakadt
Roegouy Péter. László fia, Rajnold u«pk4ja, 1334. észt. virág*
zott Lőrinci nevű fiától, János és Sebestyén nevű unokái maradtak,
Jánosról következik valami:
.R»zgoay János, Péternek Lörincztől való egyik unokája. Ez a
János azokkal 'tartott, akik Zsigmond királyt fogságra tették, és akik
azután Nápolyi Lászlót akarták ö helyébe behozni királynak, De az*
után, minthogy mind ez a János, mind a többi fyagonyak magok
miét megváltoztatták, és -Zsigmondnak jó szolgálatokat tettejc, Zsig*
jnemd is mind Jánosnak, mind a többi Reggwyifkkpak, alfik o vale
egy Utón futhattak,. 1410. észt. költ levele által bocsánatot adott
Az ő szolgáltok -ebből állott, hogy Eger várat, Ludan Tainást<^ elvenoi segítettek; Bártfát a lengyelektől négyszáz lovasaikkai visszavették ; Bosnyákftrszágban. Zsigmondot m odavaló pártosoktól megszabaditöttók, akik őt ott el akarták fogná; mind a törtkök, mind másqk
ellen, magok pénzén hflaégeeen hadakoztak s a t. így. aztán Jáao*
olyan kedvességben volt Zsigmond király előtt, hogy az őt szepesi
ffóspáayból B k«#it4nyb61, kincsiwrtóságra, tárnoknwstiBrségre, s utoljára erdélyi vajdaságra is emelte, de amely hivatalitól 145$. észt.
IH.
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öregsége miatt Önkényt bticsát vett. Azt sem tudhatni mikor balt meg,
és hogy feleségétől, Tarczay Apollóniától hagyott-e, vagy sem ? valami
örököst. Lásd Ziular Benedek.
Rojegony Miklós. Lászlónak fia, a törzsök Bajnoldnak unokája.
Szinnyei Merse Annától három fiút hagyott, Simont, Lászlót és Istvánt, Simonról és Lászlóról mindjárt lesz szó, Istvánról pedig minden
irás és könyv hallgat.
Rozgony Simon és László. Mindketten Miklós fiai, első Lajos
és Zsigmond alatt éltek. Abban a levélben, melyet ezek a testvérek
Zsigmondtól nyertek, arról dicsérte ókét a király, hogy első Lajos
idejében Olaszországban Tarvis (Treviso) városa ostromlásában magokat
különös hűséggel s bátorsággal viselték, és ott sok sebet kaptak, amely
úgy látszik 1357. észt történhetett.
~
Ami különösen Simont illeti, 6 Zsigmond mellett is sok hadakozásban hűségesen szolgált. Nevezetesen mikor 1383. észt a lengyelek Szemovitot a tnaszovi herczeget akarnák magok királyának választani, és hogy Zsigmond ezt meggátolhassa, tizenkétezer magyarral
a maszovi herczegségbe beütött; ott volt a többi magyarok közt Simon is, és akkor ismét nagy sebet kapott, egy várnak ostromlása
közben. Ott volt a nagy-nikápolyi szerencsétlen hadban is 1396. észt.,
és hogy életét minden szükség s haszontétel nélkül el ne vesztegesse,
jobbnak ítélte az ellenségnek hátat fordítani. A morva márkio Prokop, egy Nagyvár nevű várat elvett volt Zsigmondtól, melyet mikor
vissza akarna Zsigmond venni, annak ostromlása közben ismét olyan veszedelmes sebet kapott, hogy amiatt sok ideig betegeskedett, és élete
megmaradása igen kétséges volt. Nemcsak vitézségével, hanem ékesen
szólásával is szép hirt szerzett magának. Nevezetesem nagy hasznot
tett azzal 1408. észt. Eger váránál, melynek a pártos Lucián Tamástól, vagy inkább annak kapitányától, Debrő IstvántóL való visszavételét bizta vala a király ő reá. Csak négyszáz lovassal kellett neki a
vár elleír menni, abban pedig sokkal nagyobb volt az ellentálló erd.
Szép szóval fogott tehát a dologhoz, melylyel a várbeli katonáknak
Bíivöfket annyira megtudta venni, hogy azok mind magokat, mind a
•lírai önkényt a király kegyelmébe ajánlanák, Debrónek pedig Erdélybe
kfcffo szaladni. Mindezért, mind más érdemeiért' Zsigmond, nemcsak
omágbánfeággal, hanem jószágokkal is megajándékozta. Dobó Hedviget 1414. észt. hagyta özvegyen, kitől három fia maradt, úgymint: a
püspök Simon, István és György. Ami Lászlót illeti, neki csak két
fia, Péter püspök *és» István ért emberkort, kik már most következnek.
B*qp>iry Péter. László fia, demesi prépost, veszprémi kanonok,
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feáhetcttat iletáte, iftg? totftéjárft *«&
veszprémi
püspöknek
választatott 1417. eszL.Már
vep
pp
é 4s
4 a püsnfk^get.a
k ^ t p&fe*k egy $i*nda
<5ta tiree voik a pispflki szék,
nevű követe igazgatta; mást pedig. w « l ee a.Braada ZsigDKpxdáa}
a koöBtaneziai (kostaiczi) gyűlésre járt* a vess^nai k^weokok-kaptak
az alkalmatosságékoii ,és osuk magok fejétől vá\a*£to$ták Itytejrt
ptkaftk. Neheaen szívelte est Zaignxoad király f aa^ica, .^ogy
gonyra reáirt Kooetaioriából, hogj a yála#ást fii w fpgMf^
püspökséget fel n* vallania; miodasaltal pind. familjájft, műid
maga asemályes éd^mei, a^nra birták, ke?e> xd6 múlva,a k i á ^
aa o viteaftUfl& helyb^bagyta, A»tán mindakkor nagy
TOlt Péter a király előtt 1425. eott királyi levelét ajdta mkJL
mond afelől, kogy a vaaa#rémi püspökök jusa ^Bg7«n ű^deö
üfilyuékat megkofoaítiai, e> a*oa seolgálaijokért^e^teQdőq^öt
márkát 1 akar a- győri JMrmiaezadfol, akar- iná>miia.i> juJWwflJ .felvenni. UgymaMt» esztendőben Bgerlw ^ött püspökaek, ott egy
4 $
ságot állított fel,, és a nagy tewploi»lw» egjr i ^ ^ p l i ^ t xa^pztatott
1429. eszi Miodetéri, mind pedig a ttoftftk éa ^ ^ k
^tjbt
faasm» facadMásiéxt, Sólymos^ Xieatpataka-és
«aki akisály l49Q«.ei«l: A«aely levelet Sárp
ftiirási irtr hogy a gabonajie£u déatAái »eki kal^jéJr be,
ország-neki a»órt rendelt, hogy a buazitók eüe^ ann^l
mág m a ^ nwgfaxv
. ,.
.
B M * 0 9 * ItoéJt W^zlóna, Páter
te 4)^a íeiabb irt Jáomsajl e^yttt* 4iM^ #gy#t
Zwgm«»d. királyi Xo^ágpa
U*z\& akarták kiráijaak JioaO. De
vaió bMgét * * teUév«l
Í0 4t 1410, psz.t) ^áafflfltf egyAtV.kegyelniálie
POer pdspékktl .együtt jelen.. y<dt
M t , mik* aat ,Zaiginoftá kúrálj a
U38, esz^Ő yoU ott a fővezér * >
volt goj^ja, én azwl a vár

a

b f a alól se^gétr visüzaJH^oi. Mi^r jaá* a
a. Dnaán Zs^gpumd általB2álli^tta» a^ker eredte^
utáaa « t^rOkők) a
fe4
Isttán &t, kötónife vitózeéggel &«in dtaJmaiU e> Jiajóra
8*
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fttttffe torna. A HrtÖy életének Hy kftséges ftalnaiása kötbeo, ke*
vésW, hogy a maga éleiét István el nem vesztette* Ugyanis műén
az eHanbdt Zaigtntndot a hajósa vinné, maga a Dunába esett, és
tetet* 61 igen nehezen kaphatlak ki a vizbél.
Nagy kedvességben volt Borbáfta királyié előtt U. Az ajáróó*
Inda neki azt a hatvan ezer, arany forintot 1431. eszi, melyeken é
a maga leijétől Aigmondtól Dife-tiyftrt, FéWést és Dedest, Beroo*
Vámtgyéfcefl magénak elzálogosította vala. Albert király és annak fe*
tesége Ertséfcet 1499. észt. Tata, Vittian, Gesztosés Eüegrár varait, efei
UvtÜ Gerencsér nevft fálnt neki zálegba vetették kilenoz eztr arany forinttá*, mely j&nágek iránt, az 6 fia János 145& esafc egy aj levelit
nyert Mátyás királytól, hogy 6 azokat mindaddig bírhatja azitan is,
mig vagy maga Mátyás, vagy az d utána feeniö királyok, a kileaeav
«eer forintot ki nem fisetendik. Ennek ftleaáge volt az a dwék m»gyar amazon^ Saent-Oyérgyi Czeczilia, kától amár emUtett Jánoson kiv*f fetrán, Lőrinez, Rajnád éi Osvald nevfl fiai matadtak.
mngmy M U M . A felet* leírt Simonnak Boby Hedv%t61 vajé
fia..Esztergomi kanonok* flffibeni prépost, azután veszprémi, utoljám
egri pftjpök. Még veszprémi p8spfik volt 1437. eszi, amidta- kéráésbé
j9tt 6 kfizftste és áz esztergomi érsek közt, melyiknek jpsa és k#Ufcssége legyen Erzsébetet, az Albert király feleségét megkoronázza f
TevüKbi igazrtásig és erre ai egy teetjr«, akkor áltatagedie neká az
ének Paloczy György á koronázást, oly«n feltétel alatt, hogy a kocö*
nézés után, ha t5M» és viégesabB jósait bizenyitfcatja > Smeb mint
é, aMmr attái áIksi5Mi%eB k>^yen 4 veszprémi ptspOkftk jnsa a kiTálynék koronázása; ha peiiig as érnek hozhat Ú6 er5sebh bizonysa*
golnt, a veszpréni pte^fcék többé kertesbe se hozzák as érsekek
jtsát Bit^a Simont MléOMe Albert 1489. eszi máj. 24. ü»»á»
Lublyéba, 9feéoby Dienestel, az egri pAspökkel, Perényi Jánossal 4B
i
Gáspárral, hogy étt a lengyel követekkel a békesség dolgáD, de azt akkor végrehajtani nem lehetett, és ftkdahét
itoen Mvé keretek azt végezték, hogy maga a két király szeszély
BBefést beszéljen artél. De ae is elmaraét, meri Albert még ngysnasjM
tszteae^ben meglmtt, ée meghalt Palöezy György is, az tMtergomi érsek.
Ketten voltak,- akik a Palfcgy Ares helyére vágytak, agyaúnt
Széehy IMeús, az egri püspök és Bozgony- Sinwn. Az Albert ö m »
gye, Etoébet királyné, Széchy IMenesnek kedvezett^ és azt mondatta:
hogy mig ngy*n 6 vnlkoéfk MagyaTonsás/en, adéig aoba lozgony
8ütton érsejr nem ksz> ttt Bozgosy meghallván, azt Mondotta reá:
hegy mig; 3 el, soha addig Erzsébet nem fog uralkodni. Mindketten
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megállóitok szarokat, mert az érsekséget Dienee ayerte el, Simon
pedig ainak helyébe ment egri püspöknek 1440. *szt Simoni is a
maga restéről semmit el nem mulatott, Jiogy Erzsébet az orsíáglástól elmaradjon, és ó\ helyébe Ulászló nyerje el a királyságot 4 m e ^
követeket intéseit volt Ulászló Erzsébethez Xemárouta ajándékokkal,
as&kat Simon oda nem hoosátotfca, ámbár azokat fosébet menedék*
!•?éllel (salvus-coiidnctus) kínálta. Mihelyt pedig meghallotta Simon,
hegy már Ulászló az országba beérkezett, eleibe indult neki f és nljá*
ban Eperjest megvévén, mely Erzsébethez akart hűséges lenni, Onnan
TOáizKhez Késmárkra ment, és azt a maga palotájába Egerbe kísérte*. Egerbll öt küldötte el előre Ulászló, hogy Budát az 4 számára foglalja el. Eljárt Simon a dologban, és az Erisébet {pártfogóit
afel letetett üldözte. Nevezetesen Budán egy magyar embert, aki
lefán Ölvén az Ulászló választásai Ócsárolta > a Simon emberei meg*
ragadták, és azt lovastól együtt otszeapritofctákt Budáról visszajött
ligerbe Simon Ulászlóhoz, és m. u. a dolognak mivoltát neki tudtára
adta, ast Budára nagy pompával bekísérte. Azonban Erzsébet királyné1
a gyfri püspököt Benedeket szép szóval és ígéretekkel reávette ? hogy
meki Győr várát adja által« melyet aztán Erzsébet zsoldon szolgáló
cseh katonákkal megrakott, és azokkal körülbelől az Ulászlóhoz haj*
lókat nyemorgatta* Simont küldötte el Ulászló, hogy Győrt vegye
vissza Erzsébettó). Simon oly derekasan szorongatta Gyór várát, hogy
az abban lévé gróf Ciliéi Ulrik abból titkon el akar* szökni Pozsonba
Soflébetbez, de azt Sjmtn észrevette, 4t kézre kerített*, es fogva
Ulászlóhoz vitte* Jeleavolt Simon Fehérváron az Ulászló koronázásán,
és ost az ő gondviselése alá bízták volt a magyarok tíara Lászlót,
akit azért tettek vala fogságra, mert Erzsébetnek Visegrádról el engedte vinni a magyar koronát. A koronázás után Simont tétté Ulászló
ai nmét touMieUágjáfá. - .
• ' . " " '
Mkwkutána elég erőé lábon gondolta magát állani Ulászló, a
vek lévé lengyeleket 1442. észt. bazájokta visszabocsáfotia. Ezeket
maga Simon elkísérte Budáról Egerig, és1 ott 6ket g adagon fogadta.
Mikor azok Egerben mulatnának, és agykor aludnának," Téléfus egy
oteh vezér,, sok Erzsébet részén lévő csehhel és némettel vélettai
Hfsrjre üt^ a városi pusztítja, a lengyeleknek sok iovit, szekerét elvi*
téti. Bendbeaíedvén magokat a lengyelek és magyarok, atánaerednei Tel«ftisnak| embereit nagy részént levágják, a prédát tőle. visszaveszik,
magát is Egerbe fogva visszahozzák Megörült Simon ennek a gyóV
felemnek, de azzal nem elégedett meg, hanem négyezer magyarral és
Selmeczbáqyára megyén és ait félégeti és prédába, mivel
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az ott vaW lakosok Erzsébet részén voltak. Onnan Giskra János ellen
mozdítja seregét, akihez mikor elért, egyik résznek sem volt kedve a
másikat megtámadni; békességre léptek hát ekkor egymással, és Simon Giskrát nemcsak barátjának fogadta, hanem Rozgoay György leányát is annak" feleségül adta; ezenkívül Telefust szabadon bocsátotta;
Glskrá Is a nála lévő fogoly magyarokat eleresztette* Ez a békesség
ég összesógorodás ellent nem állván, 1443. észt. augusztus körepetáján
ismét haddal ment Simon Giskra ellen aSzepességre, de mi haszonnal, bizonytalan.
Simon is megegyezett volt abban, hogy a törökkel való békesség felbpntassék, és elment azok ellen Tárna alá 1444. észt. Bónfin
azt írja, hogy Simon abban az értelemben volt, hogy ne csapjon Gm»
a magyar tábor a törökökkel, mig a segítő seregek el fiem érkeznek,
hanem addig csak ótalmazólag tartsa magát, és kerítse be magát szekerekkel é> ágyukkal. Hunyadi János ellenkezőt tanácsolt, és Simont
puhasággal vádolta, melyből egy kedvetlen összeszólalkozás esett ktetök. Hunyadi szava állott meg. Simon, Tallóczy Ferencz bánnal igazgatta a csatázó sereg jobb szárnyát. Mikor látta,' hogy az ellenség
magát a halmokon mutogatja, egy kevéssé hátrált, hogy onnan azt
fecsalhassa; mely m. u. a sikra letakarodott, azt igen hevesen megtámadta, és a halmokra visszanyomta. De annak számos segítsége érkezvén, a második összecsapásban Simon a többiekkel együtt hátat
fordított, és midőn. Galata felé akarna futni, a törökök őt elfogták és
megölték. Továbbá azt irja Bonfin, hogy voltak olyanok, akik azzal
tartottak, hogy Simon él nem esett,.hanem a török fogságában holtig juhokat őrzött, de ő azt maga is, minden maga könnyen hivősTége
mellettj is, hihetetlen dolognak itéli. Az ő szakállal diszeskedő. képe,
még ma te meg van a pozsoni várban.
Rozgony István és Györfy. Mindketten Simon pfispoit testvérei,
fstváu volt köztök a legöregebb, Símoa pedig a legifjabb. Még ifjúságában igen szép jelét mutatta István a maga vitézségének 139Z.
eszC "Zsigmond király láttára Bosnyákországban Dobor vára ostronrlfs&tior, ahol Ő a várhoz sokszor közel ment, sőt annak erősségére is
felhágott, ellent nem állván a nyilak és kövek, melyeket Ő reá szórlak, és á nagy sebek, melyek mindkét karján estek. Ugyanakkor a *do*
bori "kapitányt a király láttára a földre leverte & megölte.
*;
'öyőrgygyel együtt mindenütt hűséges kísérője volt Zsigmond
királynak, á konstancziai (kostniczi) gyűlésnek alkalmatosságával, kö*
zel.nat esztendő alatt, Német, Olasz, Franczia, * Arragönía és Angol
országokba tetf utazásaiban. Magok költségén tartották és'ruh&rt&k
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akkor esek a testvérek, mind magokat, mind a kezök alatt lévő vitézekekOnnan hazáérkezvén,pozfioni főispánokká tette őket a kúrálj. Aasntáa kiváltképen Csehországban a husziták ellen viselt nehéz hadban
matatták vitézségüket, ahol Neuburg alatt István az orezáján valami
dárda által igen nehéz sebet kapott, liindazáltal 1424. esst. isméi elkisérték Zsigmondot a eseh és mórra hmsziták ellen, és AkkorfikTOU
tak a fővezérek. Sok várat megyette £, nevezetesen ptdig Devicaka városáaál Csehországban sokat veszedelmeztették magok életét, mig azt
megvehettek, azután pedig azt földig lerontották, felégették, a hean*
talált hwiitákat levágták.
Minekutána maga Zsigmond hazajött Csehországból, István azután is ott maradt, két várat megvett, az azokban lévő hwitákftftk
egy részét levagdaltfttta, másikát megégettette; azután is Hraüss városába vette magát, és onnan járt ki a Zágmoad ellenségeinek old&Uésére, a többek közt. Osteó vároeánál azokat igén megverte; ugt
hogy amint maga Zsigmond kiteszi, valamint az arany más érozek felett, ngy István is abban a hadakozásban mások felett magát megkülönböztette. Annyival nagyobb volt pedig az 6 érdeme., hogy mindenkor maga költségén hadakozott. Mindazáltal ngy látszik, hogy a fenirt 1424. észt./ legalább annak vége felé, hazajött István Magvasor*
szagra, mert Lukács napján egy levelet intézett é hcfezá Zsigmond,
melyben neki, mint akkor az egri püspökség gondviselőjének jelenti*
hogy az egri prépost és káptalan 6 nála panaszt tettek arról, Jiogy
ámbár Egernek Almagyari nevű ntczájában a Zsigmondtél nyert szabadság mellett, minden héten szombaton vásárnak kellene tani, de
azt némelyek nem akarják megengedni; azért.is mesn^sxaneso^a neki.
Zaigmend, tiogy a.(káptalant és prépostot, és az Almagyari ntczát ezen
8ttfeadságában étaknazza, és azokat fenykse meg, akik ott vásárt tttni
engedaének.
•.
. v
Zsigmond halála után, mely 1487. esst. tertéat* hűséges volt
annak vejéhez Albertiiez is. Ifikor Albert PoBsofifcez kft»lit»4t
a ZsigMoad holttestével, iBtván előre levelet kilddtt Ozisterdertliél a
petsotóaknak, Hegy adiidenféle élelemre valóiéi ideiében
nak, hogy Albertet és annak feleségét iüendttépe* fogadhassák.
sógkivtl sokba keriklt akkor a pozsoniaknak az Albert
mert a kdvetkeiett 14Ö8. észt. Dorottya naftán egy, levelet küldött
Albert Budáról Istvánnak és Györgynek, melybén ait pataattotja ne*
kik, hogy a CsaSéködeket kényszerítsék arra, hogy a poseoniaknak
akkor tett költségeit, valamely részben fordítsák meg; mivel nem lehet kftáomi, hogy az a teher csak a pozeoniakon maradón. Sokat se-
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gitctto István Albertet, mind a magyar, mind a cseh koronának elnyerésére, amint ezt maga Albert megvallja, neki adott királyi levelében. Elkísérte Albertet Prágába, onnan Sziléziába; onnan haza
sem jött, hanem ment a Szepességre, hogy azt a beütő lengyelektől
ótalmazza. Mig István Késmárkon megállapodott, a lengyelek Saffranecz nevű vezérjök alatt 1439. észt. a Szepességre bejöttek, és Podolin városának sok kárt tettek. Az apró csatázásokat oda nem számlálva, háromszor ütközött meg István a lengyelekkel, akiket ámbár
többen voltak, mindannyiszor meggyőzött, és azokat ugy megrettente,
hogy soha többször ő előtte megállani nem merészeltek, hanem a hegyeken, völgyeken, berkeken bujdoklottak, ahol, ha az István katonái
reájok bökkentek, két három annyin is azokkal szembeállani nem bátoi kodtak, hanem Lengyelországba haza takarodtak. Sok jószágot ajándékozott ezen érdemekért Albert a Rozgony famíliának Pozson és
Nyitra vármegyékben, u. m. Sempte, Soporna, Keresztúr, Farkashida,
Szent-Ábrán, Sz. Lőrinczur, Taxon, Kürt, Baka, Nyék, Nagysur és
sok más falukat.
Albert halála után ingadozott Rozgony István, és hol Erzsébethez, az Albert özvegyéhez, hol pedig Ulászlóhoz állott; ha ugyan igaz
amit Dlugoss ir, hogy t. i. jelenvolt a kis László koronázásán, azután pedig csakhamar Budára jött Ulászló tiszteletére. A bizonyos,
hogy 1440. észt hatalmasan ótalmazta Pozson várát Erzsébet ellen,
de azonban alattomban alkudozott Erzsébettel, okt. 18. napján, hogy
azt neki által fogja a következő szent György napján adni, ha Erzsébet is neki adja akkora vagy Vereskő, vagy Komárom varát. Kétség
kívül ebben az alkudozásban Ulászló semmit nem tudott, mert 1441.
észt. is meghagyta Istvánt a pozsoni kapitányságban. De ükkor már
István mást gondolt, talán azért, mert Erzsébet is ígéretének nem
állott, azért ő is Erzsébetnek Pozson várát által nem adta; sőt mikor az ót ott keményen ostromoltatná, maga Budára jött Ulászlóhoz,
hogy. attól segedelmet vigyen. Mig ő Budára járt, sokat szenvedtek
azalatt' * pesaoni várban az ö felesége és gyermekei. Elküldötte aztán
é *rfe Tassain Andrást, kivel é Nagy-Szombatba teáiban,
a poasoniaknak, akik ámbár a vár Ulászló hatalmában volt,
minéazáltal magok Erzsébethez hajlottak, sok kart tett, marhájpkai eliajtotta, a külső várost felégette, az ostromlókat pedig onnan
elfcta/ Azonban aov. 9. napján Kozgony Györgyöt elküldötte Ulászló
Erzsébetbe?, hogy aasal állandó békességre lépjen, de semmi sikere
aein lett te o fáradozásának.
Ezekután ngy látstík nem sokára meghalt Isfráa, legalább az ő
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nete nincsen azok közt, akik magokat 1444. eszi a töíökék ellen faló
menetelre Julián karditálnak kötelezték, jóllehet oda, mind Gyö*gy,
mind Bimon eligérkeztek, amikor mar György a pozsoni f$ispánygág
mellett, országfeiraja is volt Maga György is, jelenvolt-e vagy sem,
a Tárnái veszedelemben, nem tudhatni, de ba ott volt is, ő onnan
megszabadult, mert a veszedelem után 1446. esst. a többi főrendek
tetet, 6 hozzá is intézett Károly, a franezia király, egy levelet, mely*
bee azt irja neki, hogy a magyar nemiét kívánságát, a törökök ellen
való segítség adásban, nem teljesítheti, mivel a maga oreaágteak dolgai is megkívánják, az ő fegyver** népének tttthon maradását, mmd*
azáltal, ha a békességet a maga tartományiban helyreállíthatjja, akom
segedelmét igéri a magyaroknak. Még 1452. észt. is életben volt
György, és akkor a bécsiekkel 6 is szövetségre lépett Fridiik császár
ellen, aki a Kk Lászlót, ai Albert király i á t , sem a magyaroknak,
sem Ausztriának nem akarta visszaadni. Györgynek az írók, csak egy
Ilona nevű leányát emlünek, aki Szent-Györgyi Imréhez ment férjhez*
Istvánnak is csak két gyermekéről vagyon emlékeiét,«. m. Sebestyén-*
ról, akiről mindjárt lesz szó, és Margitról, aki elóazGr dengatagai
Pfcftgráoz Mátyáshoz, másodszor üjlaky Miklóshoz ment férjhez.
Rozfony Sdtestyén. A közelebb irt István fia, Simon unoká>t
öéMik László és Mátyás királyok idejében é l i Nagy barátja és párt*
fogója volt a Hunyadi háznak, és e volt a& oka, hogy mikor 1467.
észt ötödik László, az iflo Hunyadi Lászlót elfogatta, ugyanakkor a***
nak M b -jóakarói közt, ezt a Sebesként is Bndán tömlöotbe tétsttof
de 6 namk ablakából, két lepedőt osszetoldowrán, lebocsátkoaot^ es
pm. 17. napján szeroncsésMi megszahadolt. HathátÉian segítette S*i~
lágyi Mihályt scutáii való esrieftéében Pesten ahkan, W y Hunyadi
Mátyás választassák királynak, akinek, választása «iá»; flei^e Mtfnt
tomnatz városáig, és ott ő is, mint fdlovásznettir, keiességet vállalt
magára Mátyás mellott aaMnt, hogy el ftgjaveafti a <Mék gubernátor leá&yát. Még ngyanezen osztendébea, az igfaetéfc íélboitó k i m
OÉÉfli János, és tau> csehek ellen kűliötte ét Másjél király. %nr
feM ve^te SefcertrAi a n»ga ugat, és olt Hedorvfity Látilót. a nts«
•4k*t, maga mdli v^te. Ajwlővt kfivéssel épitstiek TOH a esetek
fárat, mélyeknek egyikét Galg4otoak, máslkát Yadváiak
Mestyén elofförk Yaávét ssállotka meg, egy magát kegttek tifcsjs%
aoelyrt nem ópüettt volt még égessen fel; a pftspiM pei% • tér*
segre állította, hogy faa a sathdk a várból el akarná** feM, a M M
fogflom el. Három órai estrom itán, hetet tbtvén mg * «stkok
közöl, a tflMek w*gáüák mafokat, akikei S s M y f a % királjioi uU-
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sitott. Az ostrom alatt, a csehek vezére Valgata, módot talált benne,
hogy a várból kiszökjék, éd a másik várba Gaigóczba szaladt, és azt
Kemorőczyyal, a másik cseh vezérrel egyfttt akarta ótalmazni. Utána*
ment oda neki Sebestyén, de a csehek nem merték ott őt bevárni,
hanem a várból kijővén, Szécsre akartak szaladni, Egerhez nem mesze.
Készen várta őket a püspök a térségen, őket megtámadta, az erdőbe
kergette, és ott is közölök sokat levágatott Azután való nap a parasztokat is magok mellé vették a püspök katonái, azokkal a cseheket
mindenfelé keresték, őldösték, Valgata, a vezér is másfél század magával tofere került, és őt is Sebestyén a királyhoz küldötte. Ezek az.
György nap tájban történtek 1458. észt. Azután kévés hetekkel, ismét
Kassa felé küldötte őt a király a püspökkel, és Magyar Balással a
csehek ellen. Kassához közel egy Misiié nevű várat szállottak meg
először, melyben az őriző négyszáz csehet mind egy lábig levágták, ős
csak egy asszonyt mentett meg az ö neme a haláltól. Hogy katonáiknak hevességök meg ne hűljön, Öálszécs nevft erősségnek vitték azokat, azon hevenyében, és azt is megvették. Onnan Sáros-Patakhos
mentek, ott Axamit és Telelte, vagy Thakfuz két cseh vezérrel ütköztek meg. Kétezerén voltak a csehek, azok közöl hatszázat csakhamar leaprítottak, Axamit elesett, a többiek megfetamodtak, azokat
a parasztok vették űzőbe. Utoljára csak két százan maradtak a csehek
életben. Telefus tizennégyed magával szaladhatott el Sáros-Patakra,
de azt is megvették a magyarok; azután pedig nem sokkal Beneviczé
várát is.. Kevés idő alatt kellett véghezmenni ezen győsebatbrtk,
mert ezeket Mátyás király, ugyanezen esztendőben, september első
napján Szegeden költ levelében már emlegeti, melylyel Sebestyénnek
eddig tett szolgálatiért, Borsod vármegyében Cserép, vagy más névvél
Föktos o«v4 várat és felüt ajándékozott
Ámbár pedig Mátyás soha sem kételkedett a Sebestyén hiségér&, min'azáltal a következett 1459. észt. észrevévén azt, hogy Gar*
Lésrió éi mások Fridrík császárt akarják ő helyébe királyiak faozsi,.
több ffamberekkel egyfttt, őt is Budán a maga hőségére ftlesluttt.
ugyanezen esztendőben, ismét a csehek elten küldötte ét Mátyás torály, amikor ő azoknak a Mátra hegye alatt egy Pata nevá várukat
vitte ostrom alá. Első nap az esőzés miatt kellett ffltoagyni ü
ostroawt. Más nap ismét ahoz fogott, de a esehek igen derekMM
óttlmazták magokat, a vár felára mászó magyaroknak: részsseréat fqjMftktl hasogatták fisjtket, részszerént körökéi verdestél uokat agyon,
réMS90rént peüg nyilakkal s másképen öMésték őkat Hogy tehát ha8zwi oélfcfti ne vesztegesse Sebestyén a maga embereit, visszaindult a
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királyhoz nagyobb erőért. Épen akkor ment Mátyás a Tiwa mellé'
Tárkonyhoz, hegy ott Szilágyi Mihálylyal megbékéljen. Utánamftftt'
annak Sebestyén, ott volt, mig a békesség megkészttlt; azután mind*
nyájan Egerbe jöttek, és ott a hadnak további folytatása íei&l tanto*
kosták. Onnan maga Mátyás is elment Sebestyénnel Pata alá, és azt
mindenfelől szorongatja. Negyed napi fegyvernyugvást kértek a eaebflk
a királytól, mely elteltén, a várat feladták. Ezen sorsok lett azttbán
Balogvár, Osgyán, Derencs, és más váraknak is.
Aioaban naponként fótelmesebbekké kezdették átok magokat
tenni, akik Fridrik császárhoz pártolának. Hogy tehát Mátyás azok
ellen magát annál toalmazhatófeb állapotba helyneztetlia*e, a oseh
hadat abbanhagyta, és Budán némely Jóemberekkel szövetkezett Etet
volt azok közt Sebestyén, aki már akkor erdélyi vajda volt. Mind
neki, mind a többieknek, kántoronként négyezer aranyforintot igért
Mátyás, mig Fridrik ellen hadakozandanak. üj bizonyságát s jelét
mutatta Mátyás 1460. eíszt. Sebestyén iránt való jé indulatjának,
neki adván akkor királyi levelével Balogvárát. Ebben a. levélben, mely
Kassán költ, egyéb érdemei közt, azt is emliti, hogy 6 már Hunyadi
János mellett is igen hasznos szolgálatokat tett. Valami dolognak elvégezéséért Erdélybe küldötte 1461. észt. őt a király, amikor egyszer**
mind Szikszóról egy levelet küldött a király Mikola Istvánnak, a
nagy-szebeni pénzverő kamara gondviselőjének, aziránt, hogy mindaddig, mig Sebestyén Erdélyben jár a király dolgában, neki henaptft*
ként, száz arany forintot fizessen. Ez időtől fogva hallgatnak ő róla
az irók László nevű fia maradt.
Bozgony tftrtncz. A felébb vet Istvánnak Ssént»€}yttgyi Crae«liától való fia. Erről a Lőrinczről azt mondja Ötödik Lásitó király
1458. észt. költ királyi levélében, hogy ö Hunyadi János gubernátor
mellett kapitánykodott, és Szécs alatt esett el, midőn a eeeWmek #tt
épftlt erősségét ostromlaná. Ámbár pedig ő eleseit, de már. akkor amyira
vitte vala a dolgot, hogy halála után az erősséget ktanyi volt
megvenni.
•
»
' * ftozgmry Wn«,rLőrinoz testvérje, éa igy ez ig IfWáBwk
0yo>gy! CzecziMátőT való 'fia, erdélyi vajda T ttraokméster és
birája. SBékesféhérvárinegyében Csókakő, ragy amM nw hívják,
<k<fkahegy netft várat ajándékozott heki, és Rajnáid • Oivát.wv*
testvéreinek, némely falukkal együtt «tödik Lászlé tíril? 14W. m*.
költ királyt levde- által. • Ezen \tv&bm, atfól dinelff u e»ltt«tt i á rom testvért!László" király, hogy Hunyadi Jáaossal, mind tóvöl ae
országon a törökök, mM pedig beun, a esetük ellea visttt minim
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hadakozásokban jefesvoltak, ragy mindnyájan, vagy legalább egy vagy
kettó* Waólök. Tárnokmester volt János 1660. ászt, mikor őt Vetésy
Alberttel a veszprémi ptopökkel, Mátyás király Olm&czbe kftldötte,
hegy ott a cseh király közirirósága alatt, a Fridrik császár követeivel
békességet kiesőn Már ekkor volt ugyan neki a eseh királytól meaedók levele; de midőn Treieséonél járna, észrevette, hogy Sttrnberg
Máté, egy morva Member, Magyarországra igyekszik beitni: azértis
Trencsénből irt Podjebrádhoí, a cseh kitályho*, hogy neki kfikUöa
egy nj Benedek-levelet; azonban Sternbergnek pamaesolja meg, hogy
akárhol találaadja Regény Jánost, ée követ tárgát, ét szabadon, és
nunáei bántódás nélkül bocsássa el. Meglett ae 6 kívánsága, és 01műczbe békével érkeaett, de ott közel nyoloz egész napi beszélgetés
itán is, a Fridrik követeivel semmit nem köthetett, annyival inkább,
mivel amint némelyek írják, Padjebárd alattomban önkényt hintegettB Fridrik és Mátyás kfet a gyfilMg konkolyát, azért a békesség
tftéietességre való vitelét, most is más. termimura halasztotta. A következett 1461. o n t ismét Olmftczbe ktldötte Málfás Bazgony Jánost
CSsáky Feienezczel, hogy ott Pocfyebráddsl, a MátyáB jegyesének haza
hozásáról, és annak rendelendő móringról végeszea. Ugyanebben az
esztenéffben, ennek a Jánosnak, és'Bajnald nevű iestvérjének adta
Mátyás sirály, Bihar vármegyében, Sz^Pétocszeg nevű falut, és SzentMiklós teleké nev* pusztát, melyeket azeMtt a mag nélkül elhalt
JmoghsKghi 8züág/i Mihály birt vala.
Ezt a Jánost kftldötte volt el Mátyás, Czezinge Jánossal, a pécsi
püspökkel 1465. eszi a római pápához, hogy attól a törökök ellen
nnfiMo'gel kárjen, amikor egyszersmind a vetencaésekhez is elfordult.
Kftetségenek az a haszna lett, hogy a pápa Mátyásnak esztendőiként
Máaoar aranyat igért, míg a török ellen hadakozaad. Mikor Mátyás
1468. eszi a esehek ellen hadakozván, kénytelen volna az országra
•j aéát rettó, egyik «z a János vállalt aziránt magán kezességet,
hogy á király több esztendőben nem íeg ilyen adót kívánni az országtóL Azntán két esztendővel látván az ország Mátyásnak a hartakwáiri
sok kittség»it, önkényt ajtoiott neki mind* portától eg? arany
de ekkor is megkivánta, hogy több főmdettel egyfttt 9ot*
Jáaes ismét kezes legyen, hogy a király, az e m á f akaratja
•üen, est a adót aem fogja többször felvetni. Oozágbirájává 1471.
tette 04 Mátyás, mely hivataUt esztendő mnlva Báthori Istvánra
; ugyanakkor özvegyen hagyván, bizonytalan kúpod* Borbálát,
Mtffl Mván, György, János, CzeoziUa*és Jób nevt gyermekei maiadítak, Af ások köaol csak Jáaosnak volt gyamoicjös
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Rozgray tajaold. A közelebb irt Lőrinez és János testvérje,
és így István fia, Nógrádi és hevesi föispány s tárnokmester. Erre a
Rajnoldra is tartoztak azon királyi ajándékok, melyekkel Bozgony Jánost 1453. észt. ötödik László* király Székesfehórvármegyében; Mátyás
király pedig 1461. észt Bihar vármegyében megajándékozta. Igen
hűségesen fogta ő Erzsébetnek, az Albert özvegyének pártját, és érette
raboskodott is; de azután 1442. eszi, amikor már nógrádi és hevesi
fföspány volt, Ulászlóhoz állott, és kezeirását adta róla, hogy öt tlrvényes királynak fogja tartani. Jelenvolt Hunyadi Jánosai a rigómetei
szerencsétlen ütközetben. Kétszer eskttdt ő fel a Mátyás király hűségére, mindazáltal ő volt abban egyik fő eszköz 1471. esst, hogy Lengyelországból Kázmér bejöjjön, és a magyar királyságot elfoglalni igyekezzék. Tárnokmester fővel halt meg azután nem sokkal, Anna nevfi
leányt hagyván, aki Lossonczy Istvánhoz ment férjhez.
Rozgony Osvát. Ez is a Lőrincz, János és Bajnald testvélje,
és igy ő is az István fia. Székelyek főispánja volt 1453. észt., amikor
ötödik László király neki, és János s Rajnáid nevű testvérjeinek ajándékozta Csókakő várát, némely falukkal együtt Ez az Osvát is elment
volt 1445. észt Bécsbe Fridrik császárhoz, mikor ahoz a magyarok
követeket küldöttek, hogy tőle László királyt visszakérjék, ó t küldötte
el Mátyás király 1458. észt a világi rendek közöl Ujlaky Miklóssal
Prágába, a Podjebrád György cseh királyságra való koronázásának
pompájára. Azután váló esztendőben pedig Brünnbe küldötte őt a király, hogy ott a Podjebrád vigyázása alatt, a Fridrik császár követeivel békességet csináljon, de azt akkor tökéletességre nem hajthatta.
Főlovászmester 1446. észt. lett, mely hivatalt bizonytalan meddig
viselte. István, Osvát és Dorottya nevű gyermekei maradtak. Ei az
ifjü Osvát 1483. észt halt meg, kinek Dorottya nevű leánya Gyulrfy
Istvánhoz ment férjhez.
ftMgoiy Dtfrttya. A ktaelebb leüt Osvátaak leánya, Istvánnak unokája. Paióczy Imre felesége volt, egy buzgó asszonyság,~ aká
Zemplén vármegyében fekvő. Cseraabó nevű falaját 1508. *szt * sárospataki apáczáknak ajándékozta.
•atgray U i z f e A felébb irt Sebestyén fia. Belgrádi kapitány volt
1481. észt., mikor att parancsolta neki Mátyás király, hogy Kinisy Pált, aki
Tem«svárrél táborával a Dunához fog érkezni, azon szállítsa által Sserbiábr,
és evégre-a hajókat késsen tartsa. November éltjén érkeaettKűiisy a Dunához, akihez midőn a hajókkal menne Bozgony, őt a szendroi basa a vizén
megtámadta; de az ő embereinek: nagyobb részét Bozgony levágta, őt
S z e n t b e visszakergette, és Kinisyt általszallitotta. Azután kevés na-
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pókkal, ujenan megötkkfltt a Dudán a törökkel, a j g ntjpwbb szerencsével, mert akkor azokat mind egy lábig levágta, huszonnégy tajójokat
elfogta, amint est maga Mátyás király t Belgrádból t az egri püspöknek
küldött levelében irja. Mátyás halála után, őt küldöttek a magyarok
egyiket, Ulászló meghívására Prágába, aki is. midőn Buda felé utaznék,
Nyitra vármegyében, Sempte (Schintau, Seatavia) nevű falujába, Őt
László vacsorára hitta, és igen gazdagon s királyi módon megvendégelte
1400. e&et Hogy 6 írást nem tudott, onnan tetszik meg, mert a Máximitíán császárral kötött szövetségnek, Bakács Tamás püspök irta alá az ő
nevét 1491. észt Hihető mag nélkül balt el.
B«zfAy István. (Mogyorósi). A felébb leirt orszftgbirájának Já•nosuak, bizonytalan miosoda Borbálától való első fia, és igy annak az
Istvánaak unokája, kinek felesége Szent-Györgyi Czejuilia volt. Mikor
második Ulászló bejött királynak, ez az István, annak öoscse Albert
mellé állott volt, aki a bátyját Ulászlót ki akarta tolni a magyar királyságból 1490. észt., de azután való időkben hűséges volt Ulászlóhoz. Jelenveit a rákosmezei híres, de sikereüen diétán 1505. eszi Maximüián császár valami jusát tartván az országhoz, egyébkor is ugyaa, de nevezetesen
1506. észt bedtfitt az országba, ki ellen Szapolyay János volt kireidelve.
A többi föemberek közt, éhez az Istvánhoz is egy levelet irt Szapolyay,
melyben arra inti őt, hogy minél több fegyvereseket szerezzen, és azokkal Múljon Hatvan felé, a nemzetet kiirtani akaró Maiimiíián ellen; de
Ssapolyayt Egerhez közel, Hoarókövesdnél várja meg, és onnan indujjanak aztán egyfttt-elébb.
Btzsjray JéfcM. A most említett mogyoróé Bosgony Istvánnak
ietfcvétje. Két Dorottya nevű felesége veH, az első a lindvai Bánffy, a
Második pedig a Petiaő házból Az elsőtől nemzette Jánost, Klárát, aki
otétzflr Kairéay Győrgygyél, mfeodszox Sgerváry Lászlóval; lakadaln*zott; Apollóniát, aki Csáky Benedekhez; és Borbálát,, aki Frangepán
-Mihályhoz ment fikjhez; a másodiktól pedig O&váidot, Tagy najjltrosabbuí Osfátei, aki mag nélköl halt el, és Istvánt, aki követkeiik,
Rozfony Isivátt, A köaelebb eanlitett János fia. A tftbbi Reagtmyak
vagy áltáljában, vagy legalább férfi mag nélkül hagyván itt a világot,
rólok igen sok jószág szállott erre az Istvánra, ug? hogy jászégepbb úr,
talán nemis volt nála akkori időben. Kétszer háaaeodQtt t eló^ato Hedei>
rváry Katalinnal^ másodfiKor meetegnyói Siarwsap KriszMoával ffíf$ott kQzet Blaő haianpágit bárom magaattal lett ugyaa gytaölesöft, de azok
köoő(f osak az egy Katalin ért annyi időt, hegy eosedi Bájtéi 4^|>aalioi
mehetett férjhez*. Második felesége KriaztinA is tette valá ugyan őt egy
leányka atyjává, de ai is elete első virágában elhervadt így aatá* asoa
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kezdett gondolkodni, miképen szállíthassa birtokait maga.leányára 8
vejére Bátliori Andrásra, melyek az ő halála után az ország t&fftáfe
szerént a királyi fiskitsra volnának maradandók. Addig esdeklJR0Rt
második Lajos király előtt, mig az neki 1519. oszt. megengedte, hogy
leányára s vejére hat ~v£rat hagyjon. A budai káptalan előtt Sáros
vármegyében fekvő Eajata nevű faluját Nyársy Demeternek vallotta
által, ezerkétszáz forintban 1522. észt., minden ellentmondhatóknak
való ellentállást s feleletét (evictio) magára vállalván, mely után esztendővel vitte a Bozgony famíliát sírba. Lásd Homonnay Ferencz.
Boa, Roa, Roas, Ruás. Vagy amint némelyek magyarosan akarjak nevezni R u h á s . Nem látom, miért ne lehetne a R o v á s nevet is
szintén ugy reáfogni Már akármelyik az igaz neve, elég a hozzá, hogy
ő Bendeguznak, az Attila atyjának testvérje volt. Bendegúz után.ő lett
volt Oktárral együtt a hunok fejedelme, óe Attila tútora. Oktár előbb elhalt A fekete tenger felé némely nemzetek a hunoktól elpártoltak, ezeken boszut akarván állani Roás, ellenök fegyvert kötött, de a hadat vele
a halál 434. észt. félbeszakasztatta, melyet azután Attila hajtott végre.
Sugarai L Rugács..
Ragács. Ott volt 1241. észt. negyedik Bélával a Sajó vizénél a
tatárok ellen való szerencsétlen hadban, és mikor a király alól a lova kifáradt, Rugács a maga lovát odaadta, maga pedig a holttestek közé
rejtezett, 4* ott maradt meg sok másokkal együtt. Ezen érdemeért adott
neki Béla egy Fái nevű földet, és a Fáy família, melynek Rugács voK
törzsöké, attól a földtől vette a maga nevét. Lásd Forgách.
tagUa. Mái neve Jftvga vagy Roiló. Ezt nagy sereggel küldötte
Tttlt Btnfagnt, a hunok királya Konstantinápoly alá, Theodosius császár
ellen 426. esst De nem sok kárt tehetett Theodosinsnak, mert Rugilát
a menykő megütötte, a vezér nélkül maradt seregnek nagy részét pedig
a. döghalál emésztette még.

Ságliy Imre, Ez volt a palatínus mellett egyik táblabiró (assessor)
1B5Ö. észt. Tárcái Miletinezky Mihály, kápolnai Pálffy Lőrinoz és Deák
András voltak. Hogy pedig valami rövidség ne legyenaperes dolgok
folytatásában s eldöntésében amiatt, ha ezek közöl valamelyik a törvényszéken vagy betegség, vagy más elháríthatatlan 8 győzhetetlen akadály
•miatt meg nem jelenhetne, ugyanazon esztendőben a pozsoni diéta, más
négy uj táblabirát is rendelt ő meliéjök, Ivánczy Jánost, Sámbokróty
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Györgyöt, a nyitrai aíispányt, Simándy Pétert éö Gébzy Józsefet Aa
tergomi érsek Pozsonban levő házának goadviselője volt Sághy 1569.
eszi, amikor éecz. 9. egy levelet kftklOtt neki Veráncsro Antal ének
Bécsből, melyben azt írja, hogy jol cselekedte Sághy, hogy neki azt tudtáraadta, hogy Pozson vármegye gyüléet akar tartani a gróf Salm Eóknek
fizetendő huszonöt pénz 'dolgában. Ugyanis már Verancsics seftott a
gróffal, hogy az a gyűlés halagztassék mindaddig, mig Veráncsics az
érsekségbe áHalánfogva beállittátik. Ugyanami eezteiddben a nemesek közöl 6 volt jelen Usali Péterrel, B&bindali Gergelylyel és Qajky
Gáspárral, a Pozsonba gyűlt rendeknek azon ütésében, melyben az végeztetett, hogy Balassa János és Dobó István fogságra tétessenek.
Egy más levelet is küldött o* hozzá Veránesies érsek 1571. esst. jm. 6.
Németujhelyből, melyben art bizza reá, hogy Érsekújvár ótaimázásáara,
kétszáz gyalog katonát fogadjon, mert.ftlő, hogy a folyó vizek átfagynak,
a törökök mindjárt könnyebben incselkedhetnék és orofláshos fognak, ha
szinte most föleiket nem látszanak is mozgatni.
Salamon. Hatodik magyar kkály, első András király fia. Minek*
előtte megszületett volna, az atyja Bélát, a maga testvé>6oses4l olyan
biztatással hivta vala haza Lengyelországból, hogy a kkályaág»t ő reá
fogja hagyni, de mihelyt Salamon született, mindjárt másképen gondolkodott, és őt hat esztendős gyermek korában megkoronáttBttft 1048. észt Ne*
hezen esett ez Bélának, azértiB mindennap inkább-inkább gerjedett kOite ás
András között az egyenetlenkedés mindaddig, mig Béla a lengyel fejedelem segítségével Andrást megtámadja, meggyőzi, országától megfosziga,
8 magát királylyá koronáztatja 1061. eszi Eien hadakosás előtt líémetországra küldötte volt András a maga fiát Salamoni bátorságnak okáért;
nemis merészelt addig onnan hazajőni, niig első Béla uralkodott De Béla
halála után, mely 1003. észt. történt, magok a Péla fiai Gejia, I4SSEI4 éi
Lambert sürgették a magyarokat, hogy nem & kOtőldk valMaelyifctt, ha*
nem amár megkoronázott Salamont hozzák haza Henrik császártól. El is
hozták őt a magyarok, és minekutána azt Ígérte volna az emiitett három
herczegnek, hogy az országnak harmadrészét nekik fogja adni, hogy abból
rangjokhoz képest élhessenek, koronázása pompája másodszor is végbement
Székesfehérváron Henrik császár jelenlétében 1064. es«k
Nem viseltetett Salamon olyan háládatossággala-hároai heteaeg
iránt, akiknek a királyságot kösaéahette, amilyet azok érdenttetteic
volna; sőt egy Vid nevű gonosz tanácsosálak sogatlásáia, as igért tartományt is nekik által nem adta, kik is méltó haragra gorjedféo^ a lengyelortzági fejedelem Béteszlávtól segítséget kének, és vak a* orstágba
betoek. Megretten a próbáktlan ifjú Salanai és Mosón vácába sutod,
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némely kegyes püspökök pedig, és más jő gondolkodású főemberek Gejzát
körülveszik, és arra kérik, hogy a vórontást nemzete közt kerülje, és Salamonnal lépjen békességre. Minthogy Gejza, László és Lambert nem valami rósz czélból, hanem csak a magok jusa mellett keltek fegyverre,
könnyen reááltottak a békességre, ha Salamon igéretét teljesiti; melyet
mihelyt Ő újra megígért, Boleszláv seregével együtt visszament Lengyelországba, a herezegek pedig Salamont Pécsre lekisérték, hogy ott megmutassák, hogy ők a koronára nem vágynak, és Salamont törvényes királynak ismerik, maga Gejza husvét ünnepén 1065. észt. nagy sokaság
előtt a kororiát Salamon fejébe teszi, és így ő már. ekkor harmadszor koronáztatott meg. Mindaddig szerencsés volt az ő uralkodása, míg a herozegekkel egynéhány esztendeig békességben élt. Azalatt a cseheket
megverte 1070. eszi; a kunokat Erdélyben Dobokánál elszélesztette
1072. észt., és ott maga is különös vitézi erejét s bátorságát kimutatta;
a bosnyákokkal is szerencsésen hadakozott 1073. észt., ugyanakkor Belgrádot megvette, és mindezeket a herczegek segítségével cselekedte.
A "Belgrádnál nyert prédát olyan veszekedésnek almájává tette a
gonosz Vid Salamon és a her.zegek között, mely magának Vidnek is halálosan torkára akadt ugyan, de ami sokkal sajnálhatóbb, Salamonnak is
holtig tartott boldogtalanságot okozott. Mert a prédát ugy osztotta fel
Vid, hogy a reájok esett részszel a herezegek meg nem elégedhettek.
Mindaddig hatalmazott azután a haso&tts Vid eszközlése által a király
és a herezegek közt, hogy egyszer fegyverrel kellett a pernek végét szakasztani próbálni, mely Salamonnak veszedelmére ment ki. Ugyanis
Mogyoródnál, Pest és Vácz között, Salamon a herczegekkel megütközvén,
az ő serege csakhamar hátat fordított, sok erős főembere s vitéze elesett, maga is Szigetfőnéi, a Dunán által Mosón várába szaladt az édes
anyjához és feleségéhez 1074. észt. Ugyanazon esztendőben Gejza herczeg
királynak választatott, Salamon pedig a királyságtól örökre elmaradt,
ámbár azt egynéhányszor visszanyerni próbálta. Henrik császár bejött
ugyan az ő segítségére, és Nyitrát ostromolta is,, de minden haszon nélkül.
Gejza király hálák után, László herczeg lett királyivá 1077. eszi
Ezzel eleinte békességben élt- Salamon, melylyel azt nyerte, hogy neki
annyi fizetést rendelt László, melyből királyi módon élhetett volna, de
mivel egykor Mosonnál Lászlót szép ázin alatt kézre akarta keríteni 1082.
eszi, László őt megelőzte, elfogta és a visegrádi tömlöczbe záratta, ahonnan 1088. eszi boesáttatta ki, hogy jelen lehessen azon ünnepi pompán,
melyen szent István, Imre herczeg és sz. Gellért koporsóikat megnyitották, és ereklyéiket a közönséges tiszteletre kitették, &pápa rendelése szerént. Azután elment Begensburgba a féleségéhez, akit ott a bátyja, ne*
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gyedik Henrik császár tartott; de az ót hideg vérrel látta, sőt magához
sem fogadta. Ezen megboszankodván Salamon, barát ruhába öltözik,
Magyarországra visszajő 1085. észt., és Székesfehérváron a szűz Mária
templomában a koldusok közé áll, ahol neki maga László-király is alamizsnát adott; czélzott is reá László, hogy talán Salamon lehet, azután
csakhamar kerestette is öt, de Salamon hirtelen eltűnt onnan, és senkitől
meg nem ismertetvén, a fekete tenger felé, a kunok herczegéhez Kuteskhez megyén, annak azt igéri, hogy ha őt a királyságba visszateszi, Erdélyt neki adja és leányát elveszi. El is jött vele Kutesk Ungvárig, és
ott körülbelol mindepeket nagy félelembe ejtett; de László király csakhamar ugy hazaijesztette őt, hogy többé semmit sem mert ellene próbálni.
Egy Czelgu nevű kun vezérrel 1087. észt. a bolgárokra ütött Salamon,
de ott sem volt jobb szerencséje, sőt azt irják, hogy abban a harczban
sok kunnal együtt ő is elvesztette nyughatatlan életét, melyet a felesége
meghallván, egy lengyel herczeghez férjhez ment 1088. észt. Némelyek
pedig azzal tartják, hogy még azután sokáig élt, de életét remetéskedésben és a szent dolgokról való elmélkedésben töltötte, és Isztriának
Póla nevű városában halt s temettetett el, mely városbeliek őt mint
szentet tisztelték is halála után. Még messzebb tévednek azok az igazságtól, akik azt irják, hogy ő Austriában huszonnégy esztendeig disznópásztor volt, azután a sz. kereszti klastromba ment, és mikor már halálához közeli tett, csak akkor jetentette ki magát az apáturnak, ki legyen.
Salamon. Negyedik Béla tanítója volt akkor, mikor az ő anyját
Gertrudot Bánk a palatínus megölte 1213. észt., és Béla ennek köszönhette, hogy akkor élete megmaradt, mely érdemeért második András a
Salamon atyjának Miskának egy Zelelge nevű falut ajándékozott. Ugyan
második András idejében egy Salamon nevű ember Bács vármegyei föispány és egyszersmind tárnokmester volt 1214. észt., bán pedig 1223. észt.
Salán 1. Szálán.
Sámbokrétv. Ez a família Nyitra vármegyében fekvő Sárabokrét
nevű falutól vette a maga nevét. Hiteles irók írják, hogy ennek első tudható törzsöké, de akinek keresztneve homályban van, első Károly király
alatt élt, és a Trencsóni Mátén nyert győzelemnek hírét ő vitte meg Károlyhoz legelőször, tölgyfa-ágakkal felczifrázva kezében tartván azon két
kaszát, melyekkel akkor ő is viaskodott. Ez időtől fogva emlékezetnek
okáért, két kaszát tett a király a família nemesi czimerébe.
Sámbokréty Gyffrgy* Lásd Sághy Imre.
Sámson. Egy volt azon pártos főemberek közöl, kik második Bélának magukat ellene szegezték, és Boricsot akarták helyébe királynak
tenni 1132. észt. Mikor már mind a Béla, mind a Borics tábora a Sajó
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vize körül volna, ez az agyafúrt Sámson olyan vakmerőségre vetemedett,
hogy mikor épe.n Béla a maga sátorában ülne uémely főembérekkel, oda
bement Bélához, és elfelejtkezvén annak személyéhez tartozó tiszteletről,
Bélát igen mocskos szókkal kisebbítette füle hallatára, és azt mondotta
neki, hogy jobb lesz ha önkényt általadja az országot Boricsnak, maga
pedig, minthogy különben is nyomorult, menjen valamely klastromba,
és mint az atyja Álmos ott éljen. Ezen szemtelen szókra lárma esik a
fó'emberek között, és el akarják Sámsont fogni; de ő hirtelen lóra kapott,
ezek pedig gyalog lévén, utána nem ereszkedhettek, hanem egy Buda
nevű főembernek szolgája nyereg nélkül, csak szőrire egy lóra felfordul,
egy lándzsával utána esik Sámsonnak, őt a Sajó vizébe belekergeti, és ott
a lándzsával általveri. Talán ettől a Sámsontól vette Nógrád vármegyében Sámson vára a maga nevét, melyet másképen Fehérkőnek is hívnak,
de amelynek már ma csak düledékei is alig látszanak.
Sándor Ferencz. Egyik hadnagy volt az Eördögh Mátyás táborában a palásti mezőn, és ugyanott török fogságba esett 1552. észt.
Sándor Mihály. A székely nemzet ezt küldötte volt Ferdinánd királyhoz 1554. észt. Bernát Balázs nevű társával Bécsbe, azzal a kérelemmel, hogy a király a székelyek szabadságait erösitse meg. Teljesítette is
a király áz ő kívánságukat apr. 26. kelt levele által, de olyan feltétel
alatt, hogy a székelyek azután is megfizessék az egy ökröt minden háztól
a királynak, annak házasságakor, koronázásakor, és mikor annak első
gyermeke születik. Egyikkel ezzel a Sándor Mihálylyal kisértette ki
Erdélyből Magyarországra Bornemisza Pál püspököt Izabella 1556. észt.
Sárándy Mihály, Boldizsár és Imre. Bihar vármegyében Sárándon
huszonhat portát bírtak első Ferdinánd alatt 1552. észt.
Sarfi Ferencz. Győri kapitány volt 1526. észt., mikor a mohácsi
veszedelem után- az özvegy királyné Mária, Czetricz Udalriktól egy levelet küldött ő hozzá, melyben neki azt parancsolja, hogy Czetricz mellé
adjon tizenkét lovast, az elesett Lajos király holtteste fölkeresésére. Nemcsak. lovasokat adott Sárfi, hanem maga is elment. Ez a Czetricz tndta,
mély tájon veszett el Lajos, mivel annak futótársa és kísérője, volt. Már
messziről ujjával mutatta Czetricz a helyet, mikor pedig oda elértek, bement a mocsárba, de sok keresés után is csak a fegyverét találta meg
Lajosnak. A mocsárhoz közel láttak egy uj földhányást vagy temetést.
Mindjárt gyanúba estek, nem oda temette-e valaki Lajost. Mindnyájan
körmeikkel estek a földnek, és azt ugy vájkálták. Egyszer ráakad Czetricz
a Lajos jobb lábára, azt két süveg vízzel megmossa, és egy bizonyos jegyről megismeri, magát elkiáltja, és a Lajos lábát megcsókolja. Azután az
egész testét kiásták, egy gyékényen szépen megmosták, és akkor mind
9*
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ábrázatjáról, mind fogairól, kié legyen, még bizonyosabban megismerték,
tiszta lepedőbe takargatták és koporsóba tették, melyet Győrből vittek
volt magukkal, azután Fehérváron a prépost pinczéjében Horváth Márton
gondviselése alá adták, amint mindezeket Czetricz által Brodarics Istvánhoz oct. 19. Győrből irt levelében bizonyítja Sárii.
Sarkady Ferencz. Első Ferdinánd király alatt élt. Sokat birt Békés és Bihar vármegyékben 1552. észt., a többek közt Tarjánt egészen,
Sarkadon harminczöt portát, Sarkad-Ősiben kettőt, Kötegyánban tizenhatot, Kőte-Tarcsán negyedfelet, Mező-Panaszon tizenötöt s a t.
Sárkándy Pál. Egy volt azon előkelő magyarok közöl, akik első
Ferdinánddal a smalkaldi hadra jártak Németországba 1547. észt.
Jelenvolt a palásti mezőn tőrtént szerencsétlen hadban is Eördögh
Mátyással, akinek száz lovassal ment vala segítségül Léváról 1552
észt. Azután Bornemisza Gergelylyel viselte az egri kapitányságot,
akivel kevésbe múlt, hogy ő is a hatvani, beg fogságába nem esett
1554. észt. Ennek bizonytalan micsoda nevű leányát vette el a hires
Békesy Gáspár 1575. vagy azután való esztendőben.
Sárkány Ambrus (Ákosházi). Pozsoni kapitány és főispány, egyik
tagja volt a rákosmezei hires diétának 1505. észt. Lásd Beriszló Péter.
Elkísérte Szapolyay Borbálát Krakóba, és annak koronázásán jelenvolt. Lásd Szapolyay Borbála. Zala vármegyei főispány és ónodnak
örökös ura volt 6 1520. és azután való esztendőben, mikor Insbruckba
ós Kolóniába járt, az ifjú második Lajos királynak és annak testvérének házassága dolgában. Mikor aztán Pozsonból hozta haza Budára Lajos
király Máriát a maga feleségét, Pozson és Komárom közt egy faluban
ez az Ambrus vendégelte meg az uj házasokat egy pénteken, és igy
böjti napon. Nem győzte a menyasszony eléggé csudálni a sokféle és
drága halakat, melyeket az asztalra felvittek, ősz vitéz volt már,
mikor Mohácsnál Ő is elveszett 1526. észt. Egy volt ő azok közöl,
akiknek fejőket a veszedelem után Budára Szulejmán császárhoz elhozták, ha ugyan igaz az, hogy valakiét oda hozták. Több jószágai
közt ő bírta Hámzsabéget.
Sarkftzy János. Torontál vármegyei deputátus volt a budai diétára 1447. észt., mikor Buda vára Hunyadi Jánosra bízatott. Társai
voltak Szent-Györgyi Zsigmond, Macsa István és Osvald.
Sárkffzy Mihály. Hajnácskői kapitány volt első Ferdinánd idejében: Bebek Györgygyei együtt esett tőrök fogságba Balogváránál 1562.
észt. Leginkább örült az Ő kézre lett kerülésén Hasán vagy Haszán
a vfüleki beg. ugyanis Sárkőzy azel ött nem sokkal két Konstantinápolyba igyekező előkelő törököt fogott vala el, még pedig fogadása
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ellen, és azokat Boldogkő váráért Bebek Györgynek adta. Legelőször
is őt kereste fel tehát a beg, őt szidta, mocskolta, árulónak, hitszegőnek nevezte, buzgányával agybafőbe verte, azután sok kínzások közt
megölette, amint Istvánffy irja. Forgách pedig azt mondja, hogy
Bebekkel együtt Konstantinápolyba küldötte. Akármint volt sorsa,
többé nem fordul élő az ő neve az íróknál. Forgách azt irja felőle,
hogy ő Hajnácskő várát a Telegdi Eusták örököseitől erővel elfoglalta
maga számára, és azt az ő fogságba lett esése után is, az ő felesége
a király ellenére, maga kezénél tartotta mindaddig, mig azt attól a
törökök elvették 1566. észt.
Sannaságny Miklós. Közép - Szolnok vármegye küldöttje volt
Benyey Tamással a rákosmezei diétára 1505. észt.
Sarmasáffby László. Egyebek között Bihar vármegyében Álmosdon is birt első Ferdinánd király alatt.
Sarnwsághy Miklós. Békesy Gáspárral együtt szorult volt a fogarasi várba 1573. észt.
Sarolta. Első Gyulának, az erdélyi fejedelemnek leánya, Gejza.;
magyar fejedelemnek felesége, szent István királynak édes anyja. Igen,
meg tudta venni a férjének szivét, azt a keresztyénekhez hajtotta,
sőt arra is yette, hogy Gejza maga is megkeresztelkedett. Ditmár azt
irja felőle, hogy ő egy igen különös szépségű asszony volt, és a lovagláshoz olyan jól értett, hogy a leggyakorlottabb hadi emberrel is
versenyt mert futtatni. Az talán nem hihető, hogy felettébb ivott,
és -egykor haragjában karddal egy embert agyonvágott volna. Gejza
halála után ezt akarta elvenni Kupa somogysági gróf olyan czéllal,
hogy ő lehessen a magyarok feje. Lásd Kupa.
Sarolta. Szent István első magyar király testvérhuga, Aba király felesége. Mikor Péter visszanyerte az országot Abától, ezt a Saroltát is elfogatta volt, de öt életben hagyta. Bizonytalan, voltak-e
gyermekei Abától vagy sem, de ha voltak is, azok talán emberkort
nem értek. Saroltának az ő második férjétől, de akinek nevét nem
tudhatni ,* egy Marhard nevű fia lett. Ennek a Marháidnak maraÜékitól származtak a Bethlen és Apaffy nagy famíliák Erdélyben. Ide
czéloz még ma is a Bethlen família czimerében a Magyarország czimerét, t. i. az arany almát harapó kígyó, melyet legelőször a Bethlen Olivér édes atyja választott maga czimereül famíliájának a ma-,
gyár királyokkal való véreégének bizonyságául, ugy látszik harmadik
László király idejében.
Sárosy László. Zaránd vármegye követje volt a budai diétára
1447. e s z i , ahol Buda várát általadták a rendek a világcsudálta.
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Hunyadi Jánosnak. Társai Tspán P á l , Septelj János és Sárközy Bereczk voltak.
Sáry András. A fehérvári beg, Arszlán vagy Oroszlán, erővel
vitte volt ezt el magával Eger ostromlására 1552. e s z i , és ő tőle
küldött be a várba levelet, melyben azt felkérte.. Micsoda haszonnal
járt Sáry, felébb Dobó István alatt le van irva.
Sasa János. Szapolyay János, Zsigmond és Báthori István fejedelmek alatt vitézkedett. Mikor Szapolyay 1567. észt. Kővárt ostromolta, ez a Sasa volt az ő gyalogjainak egyik kapitánya, ,ki is midőn a keze alatt levő csoporttal a várba egy vakmerő berohanást
próbált volna, ott nagy sebet kapott. Mint olyan vitézt, akitől sokat
lehetett várni, nagy Ígéretekkel igyekezett őt és Vadász Mihályt
Békesy Gáspár v Báthori István részéről magáéra vonni 1571. észt., de
mivel ők azt vették észre, hogy valami titkos gyilkosságot akar Békesy Ő reájok bizni, és azáltal fejedelemséget vadászni, neki azt felelték, hogy ők semmi magános emberhez nem adják magokat, hanemha az a közjót munkálja. Haraggal bocsátotta el őket akkor magától Békesy, de más éjjel ismét magához hivatta őket; mivel pedig
megsajditották, hogy őket meg akarja öletni, nem mentek. így aztán
állhatatosán Báthori mellett maradván, ők voltak a gyalogság kapitányai 1573. észt. abban a seregben, melyet Báthori a fogarasi várhoz küldött annak elfoglalására és Békesy elfogására.
Saul* Bihar vármegyei főispány volt Kálmán király alatt, és
azon diplomának aláirta a nevét, melyet Kálmán 1106. eszi.a Zobor hegyén való apátúrságnak adott volt.
SanL A második István király testvérjének Zsófiának fia. Ki
volt az atyja, nincs megírva. Mig a magyarok azt nem tudták, hogy
vak Béla az Álmos fia él, ennek a Saulnak szánták volt a magyar koronát, ha második István meg találna halni, mivel senkit se tudtak
már mást, aki Árpádtól szármázott volna. Hova lett azután ez a Saul,
felőle.semmit se tudhatni, ha nem ő volt az a Saul nevű szerzetes.
akiről azt írja Thüróczi, hogy vak Béla részeg észszel őt rószakaróinak kezeibe adta. és azoknak meg engedte ölni.
Sebesy László. Miklós és János nevű atyjafiaival arról tett panaszt 1475. észt. az akkori országbirájának Báthori Istvánnak, hogy
az eperjesi lakosok az Ő Sebes nevű falujokra fegyveresen reáütöttek,
tolok némely szánté- és kaszálófóldeket erős zakkai elfoglaltak, amit
pedig kezöknél meghagytak, azt a magok barmaikkal eltapodtatták
és baszonvehetetlenné tették, mely dologért az ország bírája az eperjesieket mindjárt törvénybe idézte. Lásd Sinka Péter.
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Schesy Ferciez. Első Ferdinánd alatt élt. Lásd Bornemisza
Gergely.
Sebestyéa. Ez volt az esztergami legelső érsek és vice-kanczeUár, mely méltóságra öt szent István, mindjárt királyságának
elején emelte sz. mártoni barátból. Némelyek ugyan Domokos nevűt
tartanak első" esztergomi érseknek, de ngy latraik, hogy a Domokos
és Sebestyén név csak azon emberé volt, valamint bogy> Astrikns és
Ana8ta8ÍU8 csak egy embernek neve. Mikor szent István a szentmártoni apátnrságot 1001. észt rondái ta, annak levelét ez a Domokos
vagy Sebestyén subscribálta, és az annak ajándékozott jószágokat ö.
nevezte s mutogatta ki Cebával a palatínussal. 1005. észt. szemei
meghomályoeodtak, ngy hogy hivatalát nem folytathatta, és egy darabig Astríkus a kalocsai püspök viselte az esztergomi érsekséget, de
három esztendő múlva szerencsésen megjött szeme világa, és hivatalához ismét maga látott, még pedig sok ideig, mert még 1037. észt.
is vice-kanczeUár volt, mikor szent István a bakonybéli klastromnak
királyi levelét kiadta. Ez a bakonybéli klastrom második József császár rendelése szerint 1787. észt. január 9. napján ürült ki, minekutána nyolczadfólszáz esztendeig teljes lett volna. Jövedelme a religiő
fandusáhos tétetett. Utolsó apátura a tudós Novak Chrizosztóm volt.
SeMte. Buda fia. Lásd Vazul. Nagy utálatban volt a magyarok
előtt Péter király idejében, ki helyett, mihelyt Aba lett királyija,
Seböst a nrgyarok mindjárt megfogták, kezét lábát Összetörték .s
megölték, két testvérének szemeit pedig kitolták.
Sfttas. Lásd Sebös.
Selyp István. Babocsai kapitány volt ő első Ferdinánd idejében,
amikor Babocsát Báthori András birta. Ebben a várban is olyan ragadozó madarak laktak, mint amilyenekről oda felébb Dersffy Farkas
alatt volt szó. Ezen az okon ezt is ostrom alá fogta Tojgon basa 1555
észt Egynéhány napig ótalmazta Selyp magát, de mikor a vár falai
omladozni kezdettek, ő is alkuba bocsátkozott. Tojgon minden lovaikkal, síekweikkel, czaleczulájokkal szabadon való bocsáttatást igért
mind Selypnek, mind a többi vele levőknek, de olyan feltétel alatt
hogy azokat a hajdúkat, akik Korotnáról és. Kaposvárról azon váraknak megyétekkor oda szaladtak, és a szökevényeket, akik valaha török szolgálatban voltak, adják ki Tojgonnak. Ezen szökevények közöl
kivált egy Demeter nevű ráczot nevezett ki Tojgon különösen, aki ez
előtt való esztendőkben, mikor Szulejmán török császár Budát elfoglalta, ott volt a Szulejmán táborában; de egyszer lóra kapott, és
nyilván kikiáltotta, hogy ö a keresztyénekhez akar általmenni. A
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legjobb, több miat ezer török lovas iramodott neki nfcana, ét olyan
nagy igyekezettel kergették őt, hogy száznál több ló kidöglött aiólok,
még is Őt niöl nem érhették, és 6 békével Esztergomba mmL Selyp
art felelte a Tojgon kívánságára, hogy ő mellette égy korotnai vagy
kaposvári hajdú sincsen, a siökevények a beállandó ostrom azagát meg*
érezvén, elillantottak. Egy egész napi vetélkedés-után, abban állapodott meg a dolog, hogy mikor Selyp és katonái a várból kiköltöznek,
az arra kirendelendő törökök minden katonát meg fognak nézni, nem
szökevény-e? Reá kellett áttani Selypnek, ki is Demetert, harmad magával a szekerekre fektette, felül reájok szalonnákat és egyéb sertés
aprólékot rakatott, melyektől a.tOrökök, vallások törvényei szerént irtódznák, melynek az a haszna lett, hogy az ilyen szekereket a törökök nem bizgatván, mind Demeter, mind társai megszabadultak, Selyp
is a török szokás ellen, katonáival együtt épen bocsáttatott el.
,*
Semsey Tamás. Ferencz fia, szepesi viceispán és. kapitány volt
1818. eszi első Károly alatt.
Semsey János és László. Demeter fiai, mindketten Zsigmond
királynak hiv emberei László Nagy-Nikápolysál esett el a törökök
ellen való szerencsétlen hadban 1896. esit. királyi főpohárnok fővel.
János életben maradt, és 1897. észt. apostolok oszlása napján, Késmárkon a királytól jua gladiit nyert, azután pedig U 0 1 . eszi Budán
költ levelével erősítette meg Zsigmond, az ő már különben is légi
törzsökös nemességét
.
' ,
Semsey Ferencz. János fia, Demeter unokája, ugyan. Zsigmond
alatt vitézül hadakozott Csehországban, a Húsz János köv#Ui ellen,
és annak jutalmául adta neki által Zsigmond Csirke Péternek minden jószágát 1426. észt. Visegrádon költ levelével. Talán ugyanez
a Semsey Ferencz volt az, aki László és Rudolf nerü fiainak segítségével , Gájszéchy Miklóst a csehek fogságából kiszabadította -,
melyért Oálszécfcy neki és az 6 fiainak Sáros vármegyében, Girált
és Mitérfgása nevft faluinak leiét oda ajándékozta 1449. ettt.
Sémsey János és Vilhelm. Mindketten Ls*zló fiai Sok rendbéli hűséges szolgalatjaikért Mátyás király 1461. észt. Zem>Wn vármegyében, Pazdics, Szuba, Újfalu, Mocsár, Kraszna, Somogy óe fialok nevű faluknak fele részét, minden királyi jueaival együtt nekik ajándékozta.
•
Semsey Ferenez. Fókamaráemester volt 1503. eszi, mikor
Ulászló király a maga leányának Annának születését 6 általa adta
hirül a bácsiaknak. A mohácsi veszedelem után első Ferdinándét
ismerte maga királyának, Szapolyay János ellenére. Jfeo* és Krit-

Digitized by

Google

187
ttf uevu testvérei, vagy legalább vér szerént való atyjafiaival, ezenkívül Keglevioh Péterrel, Pekri.Miklóssal, Székely. Ferenczczel, ő
volt Ferdinánd vezére Horvátországban, Szapolyay követői ellen,
akikkel fegyvernyugvásra lépett 1530. észt Desnicze és Újudvar
nevft falukhoz közel fekvő táborjokban.
8emsey Mihály. Ettől a törökök elvették volt a Száva mellett Jeszencvicz várát, melyet minthogy azoktól maga erejével
viasza nem vehetett, Nádasdy Tamást vette maga mellé, azzal az
igérattel, hogy ami prédát abban fognak találni,. azt magok közt
egyaránt fogják felosztani. Visszavették a várat 1538. észt., de
azután panaszkodott Mihály,,hogy őt Náda&dy nem jól elégítette ki.
Sensey Jánt*. Egyiket ezt rendelte volt ki első Ferdinánd király 1553. észt; Gréczben költ levele által, hogy Bornemisza Gergelyt
Bartos nevű falu birtokába állítsa be.
Semsey Ferenc*. Draskovich György püspökkel, ée Therjék Tamással* ezt a Semseyt tette volt Ferdinánd király Horváth Márk fia tudorának 1561. eszi 14. sept. Bécsben költ levele által. Lásd Horváth Kárk.
taűs Péter. Első Károly királynak ötvöse, de egjszezsmiid .a
szepesi várnak kapitánya, és Szepes vármegyei viceispán volt. Mind
egyéb érdemeiárt, mind- azért, bogy a királynak egy peosétnyomót
készített és,metszett, minekutána szokott pecsétnyomóját a Bazarád
Sándor, oláhországi.vajda ellen való szerencsétlen hadban elvesztette
volna, neki Károly a Szepességen egy Jemnik nevű magva szakadt
jószágot ajándékozott 1331. észt így volt ez abban az időben, amikor még a mesteremberek és a tudósok kevés számmal voltak. Hasonló példa éhes az, hogy második Ulászló király nemességet adott
egy embernek, aki először a Bonfin históriáját leírta. Harmadik pecsetnyomoja volt már ez Károlynak, és ezzel kellett minden leveleket újra megerősíteni, melyeken az elsőbb két rendbeli pecsétek voltak, mert különben a leveleknek semmi erejök és beesők nem volt
Axról khet pedig ezt a harmadik pecsétet megismerni, hogy azon. kettői toert vas, ée két sárkány a K betüveL
.
fleanytty Zcignowl. A Sáros Tármegyei katonaság hadnagya
volt 15W.-e§zk, Bűkor Bebek Györgygyei és Pethő Jánossal Saerenofft akarta elfoglalni, és ott mind Bebek, mind Pethő aa ő alatta
yalrf katonáknak köszönhették megmaradásokat. Odajárt Zay Ferencz««1 és Balassa Menyhérttel a hadadi és szatmári hadakra 1562. észt
Azután három esztendővel ismét elment Schwendi Lázárral és Balassa
Menyhérttel a szatmári hadra, melynek végével őt Schwendi jenői ka*
pitánynyá tette, melyet akkor vétetett vissza Schwendi Szapolyay Já-
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nos Zsigmondtól. Minekutána Pertaf basa Gyulát elfoglalta, Jenő alá
szállott, és azt huszonhárom napig ágyuztatta. Mikor már látná Zsigmond, hogy tovább nem lehet az ostromot állani, Kerechény példáján tanulván, Pertaflal alkuba nem bocsátkozott, hanem egy éjjel nagy
csendesen a várat odahagyta 1566. észt. Bizonytalan hol esett Ő a
Szapolyay emberei fogságába.
Hogy Schwendi Lázár 1567. észt. Munkács várát ostromlotta ée
meg is vette, ezt a Zsigmondot küldötte S7apolyay* Schwendihez, olya*
izenéttel, hogy a hadakozást hagyja félbe, annyival inkább, hegy most
a békesség munkában van, különben kénytelen lesz Szapolyay török
segítséghez folyamodni. Schwendi azt felelte, hogy ő a fegyvert mindaddig le nem teszi, mig a békesség meg nem köttetik; Esküvése szerént visszament Zsigmond a felelettel Szapolyayhoz, ki is őt újra fogságba tette, és a had végével bocsátotta el.
Serédy Gáspár. Pozson vármegyében Sereden született. Királyi
titoknok és az ország felsőbb részeinek kapitánya, második Lajos és
első Ferdinánd királyok alatt, ó t küldötte volt Lajos 1526. észt. a
viracti püspökségbe Osáky Mihályival, hogy ott a templomokból és
a klastromokból minden aranynak és ezüstnek félerészét, a pápa ea*
gedelméből szedjék össze, a török hadra teendő költségre, azzal a biztatással, hogy a had után ezen arany és ezüst, mindenüvé vissza fog
fordittatni, ahonnan most elvitetik. A mohácsi veszedelem után mindenkor hűséges ótalmazoja volt az első Ferdinánd Ügyének Szapolyay
János ellen, melyért őt Ferdinánd az ország felsőbb részei kapitányivá
tette. Jelen volt 1526. észt. a pozsoni diétán, melyen Ferdinánd királynak választatott. Katziáner Jánossal együtt vitta és vette meg Likava és Trencsén várait 1528. észt. Ugyanazon esztendőben egyfttfe
dolgozott Bévay Istvánnal a Szepességen, a lengyelországi számkivetésből visszaérkezett Szapolyay János pnsztitó* emberei ellen. Most ismeg van az a levél, melyet 3. szept. Kassáról küldött az iránt *
bártfaiaknak, hogy a reájok esett katonákat minél hamarabb küldjtfe
be ő hozzá, ö vette el Egert 1536. észt'Szapolyaytol FerdinAná *zá*
mára. Boldogkő várát is hat hétig vitta Bebeír ftrenezczei, d# ezzel
nem boldogulhatott, hanem olyan alkura lépett annak kapitányával*
hogy ha Ferdinándot fogja az országnak nagyobb része királynak-femerni, akkor minden erőszak nélkül tartozik annak a várat felafai,
ba pedig Szapolyay lesz a hatalmasabb, az ő kezénél maradjon. Hegy
Koczka Miklós Késmárkot Szapolyay számára egy izben el nem foglalhatta, Serédynek lehetett köszönni, mivel ő ment szás húszánál »
tokosoknak segitségökre.
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Nem lehet leírni, mennyit szenvedtek ekkor az országnak min*
den részei, mind a Szapolyay, mind a Ferdinánd embereitől. A felső
városoknak Kassának, Lőcsének s a t. ótalmazása, Serédyre lett volna
bizva, mint az ország felső.részeinek kapitányára; de azokon mind ő
* maga, mind kivált az ő huszárjai igen sok huza-vonát tettek. Csiti*
totta ugyan néha katonáit, de azok az ő szavára keveset hajtottak,
hanem városokon, falukon egyre prédáltak. A Szapolyay emberei is
ártottak, ahol árthattak a Ferdinánd követőinek. Ezen az okon 1531.
észt. a felső városok Kassán gyűlést tartottak, melyben azt végezték,
hogy Ferdinándhoz követeket küldjenek, kik által tőle valódi és hathatós ótalmat és segítséget kérjenek, de Ferdinánd jó szónál, biztatásnál és ígéretnél egyebet nem adhatott nekiek. A sok vád után 1538.
észt. Bécsbe idézte Ferdinánd Serédyt. Ez hogy magát menthesse, az
emiitett városoktól kért maga mellett jő bizonyságot, de azok semmit
sem adtak, attól tartván, hogy ha visszajőne, még inkább sanyargatná
őket. Mindazáltal csákugyan megigazította ő magát a király előtt és
régi hivatalát megtartotta, és 1534. észt. Csehországba hitta őt Ferdinánd, valami eretnekei: elnyomására.
Míg 6 Nagyijára a feleségéhez járt 1536 észt., addig foglalta
el Berzeviczy Gáspár Kassát Szapolyay számára, holottis az ellenség
az 6 házát felverte, és minden kincsébe és jószágába zsákmányt vetett
Ezen kárvallása után, amint Istvánflfy írja, követet küldött Szapolyay
6 hozzá Nagyidára, ki által azt ígérte neki, hogy minden kincsét és
marháját visszaadja, ha Ferdinándtól ő hoz^á pártol. Más napig gondolkozásra való időt kért Serédy magának. Az alatt a várnak egy Különös zugolyába egynéhány ládákat árpával, korpával s a t. megtöltött, arra felől vékonyán arany, ezüst pénzt hintett, a rendelt időn a
Szapolyay követét oda bevitte, annak a ládákat megmutogatta, és azt
izente vissza, hogy ne gondolja Szapolyay, mintha ő kassai kára miatt
már koldussá maradt volna, mert még kincsének nagyobb része
megvan.
öt küldötte volt Ferdinánd maga képében Szapolyay lakadalmába 1539. észt. Fehérvárra, és ott Ő hajtotta Perényi Pétert Ferdinándhoz SzapolyaytÓl. Ugyanezen Perényivel jelenvolt 1542. eöztt a
Joachim márkió fővezérsége alatt Pest ostromlásában. Még el sem múlt
ét az esztendő, mikor ő Ferdinánd nevében a Szapolyay özvegyének Izabellának követeivel, Martinuzzi György, Statilius János püspökkel és
Petrovich Péterrel alkndúzfti kezáett; azután való esztendőben pedig
meg is egyezett azokkal a békességem pontok felett, melyeket aztán
maga is Izabella Gyula-Fehérváron 26. jui költ levele által-megérőDigitized by
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gitett ugyan, de azoktól ismét elállóit. Halála 1550. eszi. 1. mart.
történt. Teste Pozson vármegyében a szent-gyórgyi templomba temettett, aholott is az Ő koporsó kövére feje felől ezen szókat metszették: Georgins Serédy fieri fecii Lába felől: Joannes Alagy nepos
procuravit. A kő két oldalán ilyen versek voltak.
Me Szeredina túlit tellus Ferdinandus habendae
Bei donavit opes, dum fera bella dómat.
Rara fides rebus dubiis, operosaque virtns
Acceptum Régi me fecit esse meo.
Halála előtt kevés esztendővel azokat a horvát famíliákat, melyek Kosztanicza török kézre lett jutása után, egy ideig fel és alá
hujdoklpttak az országban, ő telepitette meg a maga jószágaiban, Bazinban, Senkviczen és Bécsén Pozson vármegyében.
Serédy Gyftrgy. Gáspár testvérje, kassai kapitány és sárosi főispán első Ferdinánd idejében. Ifjúságában a Yárdai Pál érsek zsoldján katonáskodott, Hathalmy Györgygyei, Boros Tamással és mások-,
kai. Elkísérte volt az érseket a Szulejmán török csáönár táborába
Bécs alá 1529. észt. Mikor aztán onnan Szulejmán nagy -gyalázattal
visszatért, nem jött azzal György vissza, hanem emiitett társaival és
huszonnyolcz más magyar huszárral Bécsbe bekéredzett; de az ott
lévő vezéreknek, a Szulejmán további szándékáról semmi hírt nem
mondhatott; hanem ezt, hogy Ibraim fővezér maradt ott a tábornak
nagyobb részével. Azonban másnap az is Szulejmánt követte. A sztropkói kastélylyal általellenbe építtetett volt ő egy erősséget; de arról
a besíterczebányai diéta azt végezte 1543. észt., hogy az, mint latrok
barlangja, rontassék le. Lásd Hagymássy Kristóf. Minekutána a Szapolyay János Özvegye Izabella a magyar koronát, és azzal együtt az arany almát, királyi pálczát, palástot, papucsot, övet, nyakba és mellrevalót s a t. általadta Nádasdy Tamásnak
és egyebeknek, és azok az országnak ezen drágaságait Báthori András,
Dobó Domokos és Nyáry Lőrincz által Erdélyből Pozson felé indították, ezektől Tokajnál ez a György vette kezéhez a drágaságokat, és
aatokat ő vitte Ferdinándhoz, melyeket, hogy ő épen és minden hijok
nélkül általadott a királynak, arról 1552. észt. 25. márt. vett attól
György bizonyság levelet Pozsonban. Ettől fogva többnyire Bécsben
tartatott a magyar korona, mindaddig, míg ötvenhat esztendő múlva
Pozson vára rendeltetett annak helyéül
Ugyanezen' esztendőben száz lovast küldött ő Temesvárra, Los-
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sonczy István keze alá, Dobó Istvánnak pedig Egerbe, Kendi Bálint
hadnagysága alatt ötven drabantot. Mindössze kétszázat indított volt
ugyan Ő Dobóhoz, de az útból másfél százan visszamentek, melyet így
ad elő Tinódi:
A jó Szeredy György hamar bocsáta
Kétszáz drabantot jó Eger várába;
Kiknek egész hó pénzt ada Kassába
Holtig lönnének hiv szolgálatba.
A rósz népek haliák hirét töröknek,
Nagy féltekbe bemenni nem merének;
Megtérének; Kassába hogy lépének
Másfél százan mind vasba veretének.
A jó Szeredy György nagy haragjában
Egynéhány hónapig kénzatá vasban,
ö kezdettől fogva volt hiv voltában
Ferdinandus mellett minden dolgában.
Halála 1557. észt. történt Györgynek. Teste Bártfán a sz. Egyed
templomába temettetett, ahol talán még most is meg van az ő márványképe, legalább meg volt ezelőtt még hatvan esztendővel: ó birta
Tokajt Ferdinánd ajándékozásából, aholottis Némethy Ferencaet tette
a király hírével kapitánynyá. Halálakor ennek a Némethynek tutorsága alá bizta ő, a maga kis fiát és Tokaj várát. Mindkettőnek gondját felvállalta ugyan Némethy, de hogy Tokajt magáévá tehesse, Ferdinándtól Izabellához, a Szapolyay János özvegyéhez pártolt, még
ugyanazon esztendőben. Élt még ez az árva 1565. eszi, mikor Némethyt Tokajban meglőtték, de ngy látszik nem ért emberkdrt. A
György özvegye, Businczky Katalin, Laszky Alberthez ment másodszor feleségül.
.
Serédy Gáspár. Talán a felébb irt Gáspár fia, első Ferdinánd és
Maiimilián királyok alatt élt, és mind a kettő előtt hűséges szolgálataival , nagy tekintetet szerzett magának. Huszonhat huszárral Tjelent meg Pozsonban Maiimilián koronázásán 1563. eszi Egyéb' sok
jószága közt Trencsén vármegyében Beszterdzét, Sárosbán pedig Makoviczát bárói vagy zászlósul titulussal birta. Mérey Annáitól két leánya maradt, Borbála és Zsuzsanna. Bizonytalan mikor halt meg. Annyi
bizonyos, hogy már 1571. eszi az ő Özvegye Mérey Anna'! Máximilián király akaratjából Balassa András Nógrád vármegyei főispán felesége volt.
,
.
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Serényi Imre. Némelyek ugy tartják, hogy ilyen nevű magyar
ember közbenjárására szabadulhatott ki Ottó király 1308. észt. Apor
László erdélyi vajda fogságából, olyan feltétel alatt, hogy többé az
országban nem fog maradni, hanem Bajorországba haza megyén.
Serényi András. Mikor 1345. észt. első Lajos, Istvánt a bosnyákországi, és Báuffy Miklóst, a horvátországi bánt húszezer emberrel elküldötte Dalmácziába, hogy Zádor alól a velenczések seregét űznék el, mely
egy darab idő óta a várost igen keményen szorongatta, ott volt a segítő magyar seregben ez a Serényi András is, és Zádor alatt elesett Hogy
nem utolsó embernek kellett lennie, onnan lehet gondolni, mert őt maga
Lajos temette el Székes-Fehérváron, amint az ő ott talált epitáfiumából
kitetszik, mely igy vagyon:
D. T. 0. M.
Hoc jacet in tumulo clara de stirpe Serényi
Andreas Bellidux non sine laude perenni;
Qui patriae ad Jadram cecidit sublatus amore;
Bex Ludovicus eum digno hic tumulavit honore.
Anno M. CCC. XLV;
Serényi Miklós. Lásd Zichy György.
Siferik László. (Szarvaskendi). Vas vármegye küldöttje volt a rákosmeiei diétára 1505. észt. Sitkey Györgygyei.
ttbrik Gergely. (Szarvaskendi). Talán a most emiitett Lászlónak
fia, hires törvény tudó első Ferdinánd király alatt. Thúrzó Elek 1542.
észt. testamentomot tévén, abban ezt a Gergelyt, s ö rajta kivfil Mérey
Mihályt és Jtolgos Ambrust arra kérte, hogy az ő illendő temetségére
gondjok legyen, özvegyét, s gyermekeit, legalább esztendeig tanácscsal
értessék, e mikor azok ő hozzájok folyamodnak, szolgalatjukat tőlök meg
ne tagadják s tiltsák. Hogy pedig annál inka Vb lekötelezze Thúrzó ezt a
Gergelyt árvái pártfogására, négyszáz forintot hagyott neki testamentomban. Amely helytartótanácsot első Ferdinánd Pozsonban állított vala
fel 1549. észt., annak egyik tagjává ezt a Gergelyt tette. Társai a belső
rendből a győri, veszprémi, nyitrai, váczi püspök, és a budai prépost
Bornemisza Pál; a külsőbőt pedig Révay Ferencz, Balassa Imre, Mérey
Mihály, és Istyánffy Pál voltak. Elölülővé az esztergomi érsek rendeltetett, aki abban az időben egyszersmind király helytartója is volt az országban. A tanács tagjai vasárnapon kivül minden nap kétszer tartoztak
az érsek, vagy királyi helytartó szállásán megjelenni, ahol rendszerént,
reggel ugyan a nyári hosszabb napokban hat órától fogva kilenczig, tél-
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Un héttől tízig, délután pedig télen nyáron egyaránt három órától hatig
tartott a gyűlés s tanácskozás. Ki mennyi időt mulatott el közölök, anynyi időről fizetésétől fosztatott meg, p. o. aki félnap nem jelent meg a
gyűlésben, fél napi zsoldját elvesztette, s a t. Az előlülő egy két hónapig tartó engedelmet adhatott akárkinek házi dolgainak megtekintésére,
mely idő alatt hiányosság nélkül kijárt az engedelemmel távollevőnek fizetése, aki pedig hir nélkül ment el, zsoldot nem kapott. Az elölülőnek
fizetése harmadfél ezer, a királyi kamara prefektusáé nyolczszáz, a tanács
uraké p. o. Sibrík Gergelyé négyszáz, az első titoknoké kétszáz, a másodiké száz hatvan, a királyi fiskusé pedig háromszáznyolceyannégy forintból állett. Voltak ennek a tanácsnak más tagjai is, akik nem tartoztak
mindenkor Pozsonban tartózkodni, de mikor, akar hiva, akar hivatlan odamentek, az ülésekben mindég rangjokhoz illő helyök és székjök volt. Ilyenek
voltak Nádasdy Tamás, Batthyány Ferencz, Báthori Bonaventura s mások.
A pozsoni diéta ezt a Gergelyt rendelte ki 1550. eszi veszprémi
püspök Bornemisza Pállal, Serédy Gáspárral, Csernél Ambrussal, Kamoray Tamással s másokkal Szakolczára, hogy az ország határait vizsgálják
meg, és ott egyéb törvényes dolgokat is igazítsanak el. A most emiitett
Kamorayval, Merevvel s másokkal, együtt dolgozott ő az úgynevezett
Quadrípartitumon 1551. észt. Némely helyeken Györgynek van irva az
ő keresztneve, de bizonyosabb, hogy igaz neve Gergely volt. Nagy-Szombatban halt meg. 1553. eszi 31. jul. .
SigfrM. A Gara vize mellett lévő sz. Benedekfclastrománakapátura első Lajos idejében. Ezt küldötte el Lajos 1346. észt Edvardhoz az
angol királyhoz egy szomorú levéllel, melyben az ő öcsosén Andráson Nápolyban véghezvitt gyilkosságról keservesen panaszkodik. Felváltotta
Ed várd a magáéval a Lajos levelét, és azt a Sigfrid kezébe adta, melyben
igen érzékenyen jelenti, mely nagy. megillet ődéssel olvasta ő az András
nem érdemlett halálát, és micsoda következései lehetnek annak, ha a
boszúállás nélkül maradna; azértis ígéri Lajosnak mind tanácsát, mind
segedelmét, a gyilkosok ellen. Ugyanakkor küldött Sigfridtől levelet Edyard a Lajos anyjának Erzsébetnek is, melyben tudtára adja neki, mely
nagy részt vett az ö szomorúságában. Ezenkívül, mikor visszajött Sigfrid,
útitársul mellé adott neki Edvard egy Móra Valter nevű dominikánus
barátot, hogy az élő levél legyen, és az ő gondolkozásait Lajosnak bővebben magyarázta meg.
Sigray Ji*o& Negyedik vagy Kun László király alatt élt. Szepeshez közel birt egy Sigra nevű falut. Mutmertől, a szepesi préposttól, azt
inatálta ő 1275* eszi, hogy hadd építhessen ő Sigrán, a maga örökségében egy templomot, melynek szükségére ő egy vízimalmot, és egy rétet
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akar ajándékozni. Ezenkívül arra is kérte a prépostot, hogy azon templomnak szükségére maga is adjon valamit. Mindenik kívánságát teljesítette a prépost, és amely dézma Sigrától öt illeté, annak felét a templom
szükségeire odaengedte.
Simády vagy talán Simáudy Tódor. Azon pártosoknak fejők volt,
akik második Béla király idejében ö ellene Boricsot behívták az országba, és mellé állottak. Azon harczban, melyben Béla Boricsot megverte, egy Miksa nevű derék magyar ezt a Tódort elfogta-, s elevenen
Bélához vitte 1133. észt.
Stuka. Mlczbán Simonnak, akinek feleségétől egy hassal hét fia
született, ezen hét fián kívül volt még egy leánya, aki valami Tamás nevű emberhez ment férjhez. Ennek a Simon leányának lett aztán Tamástól, ez a Sinka nevű fia, aki egynéhány esztendeig a nagy
Miczbán György mellett katonáskodott, harmadik András király
idejében. Nevezetesen jól viselte magát a király láttára Bécs alatt 1291.
esztendőben-, mikor András Albertet az ausztriai herczeget megtámadta volna azért, hogy az Magyarországot maga kezére akarta
keríteni. Sinkának itt kapott sebeit, azzal kivánta ő vele Miczbán
György felejtetni, hogy neki Sóváron a maga jószágából esztendőnként
való jövedelmet rendelt. De maga a király sem felejtkezett el 8iukának hűségéről, annyival inkább, hogy azt uj érdemeivel tetézte, Rorand az erdélyi vajda pártot ütött volt András király ellen, kinek inidön Adorján nevű várát ostromoltatná András, az 6 láttára ott is
derekasan viselte Sinka magát, és nagy sebeket is kapott. Elküldőtte
volt őt András Lászlónak, a lengyel herczegnek segítségére, a gíogaviai (glogaui) herczeg ellen, több magyar nemesekkel együtt, és ott való
magaviseletéről, maga a herczeg tett jó bizonyságot a király előtt, de hogy
veszedelmes helyeken forgott, megmutatták azt a testén lévő sebek
is. Erdemeit ezzel jutalmazta meg András király, hogy 1300. észt.
Sáros vármegyében neki egy Asgúth nevű erdőt ajándékozott, melye1,
ő 1307. észt Amadé palatínusnak egy Felsebes nevű jószágért elcserélt.
Sinka Péter. A közelebb irt Sinkának fia. Egy Ethele nevű ember Sáros vármegyében ennek a Betérnek valami sz. Péter nevfl
jószágában egynéhány szolgáit s jobbágyait, s azok között egy aszszonyt, igen .megverte és meg is sebesitette. Ezért a tilalmas hatalmasságért, az akkori szokás szerént, őt Péter egy szál kardra hitta
egy bizonyos napra, de mivel Márton a kirendelt napon és helyen
sem maga meg nem jelent, sem más bajvívót maga helyett nem állított, Perényi Péter és négy Sáros vármegyei szolg&biró őt büntetésre
méltónak ítélték, és jósaágát tőle elvették 1833. cszt első Károly ide-
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jében. Ugyanezen esztendőben hosszas perbe fogta Petina, vagy Pánky
Pétert és Mátét, kiktől Palócz nevű falut akart elvenni. Egy volt ez
a Péter a Sebessy família elei közöl, mely Sáros vármegyében sok
ideig virágzott.
Sirokjiy Pál és Péter. Zsigmond király uralkodásának elejéé
nyughatatlan pártos emberek voltak, melyért őket Zsigmond számkivetésre büntette vala, de Vitéz János nevfl hívének kérésére, őket
1393. észt. kegyelmébe vette, nemcsak életöket megtartotta, hanem
jószágaikat is visszaadta, mindazáltal azalatt a feltétel alatt, hogy akinek mi kárt azelőtt való időkben tettek, azt megfizessék.
Sitkey Kocsárd vagy Gothárd. A pápai és somlyói várak kapitánya 1514. észt., melyeket akkor Szapolyay János bírt. Minekutána
ez a Szapolyay a nevezett esztendőben, a paraszt kuruczokat Temesvárnál megverte volna, meghallotta, hogy Veszprém és Fehérvár közt
a Bakony körül, némely kuruczok, Soós Domokos nevű vezérjök alatt,
mind a nemeseket, mind a -templomokat fosztogatják, parancsolt tehát ennek a Sitkeynek, hogy mivel csak Pápáról is kiállíthat ötszáz
lovast, minden erejét szedje össze, ős azzal a kuruczokat verje szélyel.
A fehérvári lakosokkal, és a győri püspök, Gosztonyi János katonáival* egyesitvén Sitkey a maga erejét, egynéhány nagy ágyúkat is vitt
magával, és mivel eleve tudta, hogy a kuruczokat az ágyúknak csak
durrogása is meg .fogja rettenteni, azokba golyóbisok helyett csak zöld
füvet, és holmi rongyokat tétetett, és ugy lobbantotta azokat a kuruczokra, és igy is elérte a maga czélját; mert mihelyt reájuk süttette az ágyukat, azok mindjárt megfutamodtak, és Soós Domokost is
el tápodták. fi volt a kurucz háborúnak utolsó felhúzása.
Sitkey Gytfrgy. Lásd Sibrik László.
Smuraffd. Először fehérvári prépost, azután kalocsai érsek lett
1257. észt. A maga szolgái ölték meg 1266. észt., melyet ilyen versekkel s deáksággal ir le egy akkor táji krónika;
Post haec Ungaria malum perpetratur
Facinus in Julio, Smarágdus necatur
Archipraesul iuclitus dire trucidatur,
Colocensis proh dolor! Patre viduatur •
Ecclesiá, quo reliquis male hoc minatur,
Cleri flos, et inclitus doctor secretorum
Impiorum manibus cecidit servorum.
Lugeat Ecclesia. etc.
III

vag\ magyarosan Sxlaiiioii. Lásd Szulejinán.
10
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Solt. Egy Ezop macskájához hasonló álnok ember, második István király idejében. Valami tetteért Morvaországba küldetett számkivetésbe. Mikor 1116. esztendőben István király, és a morva herczeg
László, a két ország határánál összejöttek, hogy ott személy szerént
egymással némely dolgokról végezzenek, ez a Solt w eljött a hercfleggel. Mineketötte pedig a király a herczeggel szembe lett volna,
Solt egy embert küld Istvánhoz, aki által azt izeni neki, hogy mag á n vigyázzon, • mert a herczeg el akarja fogatni. Azonban más felől a herczeget is elhiteti, hogy a királyhoz el ne menjeu, hanem inkább szüntelen fegyverben tartsa a'vele lévő sereget. Istvánhoz ismét
egy más követet küld, hogy siessen megelőzni a megtámadásban a cseheket, melyet a hirtelen indulata István meg is fogadott, a két kisérő sereg között igen véres csata esett, és a két fejedelem minden
végezés nélkül vált el egymástól. Észrevették mindketten, de későn,
a Solt ravaszságát, aki nem sokára Istvánnak kezére is akadt, és
azzal büntettetett, hogy kezeit lábait négy lóhoz kötözték, és ugy szaggattatták szélyel.
* •
SolYftgl János és Miklós. Tolna vármegyei deputátusok voltak a
budai diétára 1447. észt., melyen Buda vára Hunyadi Jánosra bízatott.
Somfeory László. (Nagy-Sombori). Báthori István, Kristóf és
Zsigmond fejedelmek alatt élt Erdélyben. Lásd Sulyok Imre. István
fejedelem tiskusa volt 1575. észt., mikor ,a kolosvári diétán a rendek, azon harmincz urat, akik Békesy Gáspárral István ellen támadtak vala, halálra ítélték. Őt küldötte Kristóf Kendi Sándorral Lengyelországba István királyhoz, azzal a kérelemmel, hogy a király egyezzen meg a Kristóf fiának Zsigmondnak, fejedelemmé való választásában.
Az erdélyi dézmák arendátora. vagy kibérlóje volt ő 1583. észt., mikor Báthori István .leBgyel király, azt a parancsolatot küldötte ő reá,
hogy a kolozsvári jezsuitáknál tanuló szegény sorsú ifjak számára, esztendőnként ezer aranyat fizessen, a szász papok dézmájából. Ugyanazon esztendőben tette őt István király a gyermek Zsigmond fejedelem nevelőjévé, s az ország igazgatójává, Kendi Sándorral és Kovacsóczy Farkassal. Mig 1589. észt. Pókay Péter temetésére járt,
Zsigmond fejedelem a meggyesi diéta végezésein változásokat tett
magát már senkitől nem függő vajdává tette, és mikor Sombory a temetésről hazajött, azt magához be nem bocsátotta. Ezután- ugy látszik
csakhamar meghalt László. Felesége Valkay Zsuzsanna volt, kitől
Sándor nevű fia maradt, kit is Német és Olaszországokban nagy költséggel minden tudományokra taníttatott, s nagy dolgokra készíttetett.
Somi Jósa vagy József. Mátyás és Ulászló királyok idejében vi-
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tézkedett. A nagy Kinisy Pál alatt tanulta a katonaságot, ugyanannak helyébe lett temesi bán 1494. észt. Ugyanakkor a Bihar és Bács
vármegyei főispányságot is neki adta volt Ulászló, de mivel megtudta,
hogy a bihari fóispányság, a váradi püspöké, a bácsi pedig a kalocsai
érseké szokott lenni, azt tőle ismét visszavette. Öt küldötte Ulászló
1495. észt. Németujvár alá Ujlaky Lőrincz ellen, akit ott annyira is
megszorított, hogy kénytelen volt fegyvernyugvást koldulni, melyet
meg is nyert, de olyan feltétel alatt, hogy Somival együtt menjen a
királyhoz, aki akkor Pécsen mulatott. Ugyanott Pécsen, az auránai
perjelt, Beriszló Pétert ö vele fogatta el, és az o gondviselése alá
bizta a király. Szapolyay István palatínus őt etette a maga gyermekei
tutorának, Raskay Balással s egyebekkel. Szerencsésen hadakozott
1502. észt. az ifjú Hunyadi Jánossal a török ellen. Többnyire minden
békesség szerzésekben részesült, és miuden országgyűlésein jelenvolt
melyek Ulászló idejében tartattak, uevezetesen ott volt a rákosmezei
diétán 1505. észt Azután három esztendővel ismét a törökök, ellen
táborozott a Bárcza vize mellett, de összecsapott-e, velők, s micsoda
szerencsével? bizonytalan.
Somi Gáspár. József fia. Eunek leánya volt Balassa Imre vajda
felesége, kinél fogva birta aztán a vajda Erdélyben Almás várát, és
talán az a Borbála is, aki bolondóczi Bánffy László komornyik második felesége volt.
Somkereki János. Miklós fia, Zsigmond királynak nagy ellensége. Azok a pártos fő rendek, akik Zsigmond helyébe Nápolyi Lászlót, a kis Károly fiát akarták királynak az országba behozni, és akik
1403. észt. Pozsega várához közel táboroztak, ennek a Jánosnak Erdélybeu Újlakot, ét* még más két falut ajándékoztak a magok tábori
gyülésökben, az ő László mellett tett hűséges iparkodásiért. János azt
mondotta a gyűlésnek, hogy már Nápolyi László azokat a falukat, ezer
arany forintért különbenis neki adta; azért a gyűlés azt igérte neki,
hogy mihelyt László megkoronáztatok, ,őfc kérni fogják, hogy Jánost
azoknak bírásában erősítse meg. Laczk Jakab és Tamásy János, akik együtt
voltak erdélyi vajdák és szolnoki főispányok, azt hallották volt felőle, hogy ő Budaych Imrét megölte 1407. észt., de micsoda rendelést tettek a dolog iránt, nem bizonyos.
Somlyay Mihály. Ezt küldötte Szapolyay János 1530. észt. a
szemendriai basához, azzal a kérelemmel, hogy az Ö segítségére jöjjön
Ferdinánd király ellen.
Somogyi András. Dobó Istvánnal együtt ótalmazta Egert 1552.
észt. Minekutána a törökök nagy szégyennel mentek el Eger alól,
10*
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ezt küldötte Dobó Bécsbe a győzelem hírével Ferdinánd királyhoz,
Vajda Jánossal, Iváni Györgygyei és Kőszeghy Alberttel. Mindeniket
ezen jó hir vivői közöl száz aranynyal és egy öltöző ruhával ajándékozta meg a király, a szász herczeg, Móricz pedig, száz-száz tallérr a l , Oláh Miklós püspök egy-egy arany pohárral. Kaispriak János, a
kinél akkor pénz nem volt, kivette maga nyakából az arany lánczot,
azt négy felé vágta, és agy osztotta fel kózöttök.
Somosy. Ez a família az Aba famíliának egyik ága volt, és a
Somosy nevet egy Sáros vármegyében, Kassa és Eperjes közt, a Tárcsa
vagy Torissa vize mellett fekvő Somos nevti városkától vette. Ezt a
Somost negyedik Béla idejében az Aba famíliából való Péter birta,
kinek is öt fia volt, u. m. György, Miklós, Tamás, János, Mihály.
Ezek közöl Mihály pappá és egri kanonokká lett; Tamás mag nélkül
halt el, János a Budamér famíliának; György pedig a Somosynák törzsöké lett. Ennek a Somosy Györgynek Péter és János nevű fiai maradtak, akik következnek.
Somosy Péter. György fia, nevezetes vitéz volt negyedik László
idejében, aki őt egy királyi levelében arról dicséri meg, hogy 1278.
észt. az Ottokár cseh király ellen viselt hadban, az ő szeme láttára,
nagy bátorságot és vitézséget mutatott, azután pedig mikor a tatárok
1285. észt. az országban, 8 nevezetesén Sáros vármegyében öldökölnének, ott Somosy Péter, a maga testvérjével Ivánkával velők összecsapott, közölök sokakat levágott, és kezek közöl minden foglyokat s
rabokat kiszabadított, de Ivánkát a tatárok levágták. Ez a Somosy
Péter 1300. észt Abauj vármegyei fóispány volt.
Somosy János. Somosy György fia, első Károly király idejében
élt. Abauj vármegyében birt egy Zsidópatak nevű falut, melynek hogy
ugyanazon szabadságai legyenek, melyek akkor Kassa éö Gölniczbánya
városainak voltak, azt kérte Károlytól nevezetesen, hogy ott minden
harmadnap hetivásár lehessen, és azt még is nyerte 1317. észt. De
ennél nagyobb dologban is fordul elő az ő neve Bereg várraegyében
is birt vala ő valami Kerálpopa nevű jószágot, de holmi erkölcstelenségeiért azt ő tó*le a király elvette votá. Ennek visszaadásáért esdeklett ő a király előtt 1319. eszi, és nyertes is lett, mert a király
egy pecsétes levele által azt neki visszaadta, és azon levélben az ő
régi érdemeit megemlíti, p. o. hogy mikor Venczelt, a cseh király fiát
némely pártos magyarok Károly, nyakára s ellenére királynak az országba behozták, akkor ez a Somosy, Károly részére állott, vele együtt
Csehországba is beütött, és ott dicséretesen hadakozott ő mellette.
Hasonlóképen viselte magát Somosy Komárom váránál i s , mikor azt
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Károly Trencséni Mátétól visszavette, és ott sok kővel való ütést kapott. Egy másik —
Somosy János ugyanezen famíliából a terebesr várnak kapitánya volt 1388. A tizenötödik századnak közepetáján az egész família
kialudt.
Soós István. Ott volt a budai diétán, mikor Buda várát a rendek Hunyadi János gubernátornak általadták 1447. észt.
Soós Domokos. Lásd Sitkey.
Soós Albert és Ferencz. Első Ferdinánd alatt éltek. Ezek
bírták Sáros vármegyében Só várt, de kétség kivül azért, mert
ők Szapolyayhoz hajlottak, azt ő tőlők elfoglalta a Ferdinánd
v%zérje báró Vels vagy Fels 1538. észt., és azt Ferdinánd Eperjes
városának vetette zálogba, bizonyos summa adósságba. Idő jártatva a
városnak, és annak nyomás és szántó földjeinek egy részét, Albert
visszakapta, a pozsoni és beszterczebányai diétán költ törvények erejével, más részét .pedig Ferenci foglalta vissza, a kassai kapitány Czéczey Lénárt segítségével, ugy hogy az eperjesiek kezében csak a puszta
vár maradt. Hogy ezt megtudta Ferdinánd, egy 1544. észt. 7. jan.
Prágában költ királyi levele által, csak magát a várat maga kezéhez
vette, egyszersmind azt is ígérte, hogy mivel már az eperjesieknek,
eí kell lenni Sóvár nélkül, tehát újra magára vállalja a király, hogy
a régi adósságot meg fogja nekik fizetni.
Sövényház} István. Felesége Telegdy Lászlónak, Drugeth Annától született leánya, Katalin volt, kitől, amennyire.még eddig tudni
lehet, két gyermeke maradt, úgymint Ferencz és Dorottya, Bévay
István felesége.
Sövényház) Ferencz. István fia. Erről oda felébb Lossonczy István alatt, Tinódi verseiben vagyon egy szó, melyen kivül, nem igen
lehet felőle annál egyebet tudni, hanem azt, hogy 1549. észt. a Telegdy, Veseni és Czibak famíliák ellen pert indított, Bihar vármegyében Telegd városa iránt.
Spanyol István. Neve ug^an spanyol, de maga magyar volt, és
Mártonoson született. Forgách Simon alatt hadnagykodott 1552. eszi,
és akkor azzal s Lossonczy Istvánnal együtt ótalmazta Temeavárt.
Ugyanott a Prajkó kapu előtt, azokkal együtt török fogságba esett.
Mikor pedig Pattantyús Balással s másokkal kisérnék őt Konstantinápoly felé, egykor tettette , mmtha a csizmájába kövecs esett volna,
és ahoz olyan erővel hajlott, hogy szerencsére kezein a bilincs .megtágult, melyet hogy onnan lefeszegethetett, a hozzá közelebb lévő törőknek kardját elkapja, azt azzal megöli, rab társainak egy kést oda
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vet, hogy azzal magokat azok is szabadítsák, 'azalatt maga a törökökkel viaskodik, kik is látván, hogy a többi rabok is apródonként
szabadulgatnak, elszaladtak, a rabok pedig Magyarországra hazajöttek.
Spanyol azt beszélte maga felől, hogy ő haza felé való bojdoetában,
nappal az erdőkben lappangott, és ott vad almával élt, éjjel pedig a
gönczöl szekerére vigyázott, és arról tudta ineg, merre kelljen neki
hazáját keresni.
Statilins János. Beriszló Péter testvér nénjének fia. Budai prépoBt, azután erdélyi püspök, Lajos, Szapolyay, és első Ferdinánd királyok idejében. Erdélyi püspök lett 1586. észt. Már azelőtt sok nagy
dologban forgott. Nevezetesen 1521. észt., mikor a törökök Belgrádot
igen keményen ostromlanák, a velenczésekhez küldötte őt Lajos király
segítségért. Oly hathatósan beszélt ő a velenczei tanácsban, hogy az
mindjárt harminczezer aranyat számlálna ki neki segítségül; de tfgy
látszik, hogy mikor visszaérkezett, már akkor oda volt Belgrád. Mohács felé való útjában, Földvárról őt küldötte volt Lajos király 1526.
észt. Szapolyay János vajda eleibe, azzal a parancsolattal, hogy minél
hamarabb siessen a királyhoz seregével. Szapolyay azt izente tőle
vissza, hogy a király őt várja meg, és az ő elérkezéséig a törökökkel
meg ne ütközzék, mert ő olyan sereget fog vezáHni, melynél fogva.a
győzelmet reménylhetni.
A mohácsi veszedelem után, midőn Szapolyay János, és első
Ferdinánd tusakodnának egymással a magyar királyság felett, Statilius
állhatatosán Szapolyayhoz ragaszkodott, öt küldötte Szapolyay 1527.
észt. PáMfy Jánossal s másokkal az olniüczi gyűlésre, hogy ott a lengyel
király követeinek közbiróságok alatt, a Ferdinánd küldöttjeivel, hányja,
vesse és disputálja meg, melyiknek van igazabb jusa a magyar koronához; Szapolyaynak-e vagy Ferdinándnak? aholottis ő mint ékesenszóló, és a haza törvényeiben s históriájában igen jártas ember, a
Ferdinánd küldöttjeinek erősségeikre s okaikra igen nyomosán fetolgetett, és azoknak ellenvetéseiket, azoknak nyakokba igen elmésen
visszahányta. A Ferdinánd követei ilyen okokat emlegettek. I. Hunyadi
Mátyás király 1464. észt. abban egyezett vaia meg Fridiik császárral,
hogy ha ő örökös nélkül haland el, Magyarország Fridiikre, vagy ásnak gyermekeire szálljon. Maximilián császár isigy kötött második Ulászlóval 1491. eszi Ü. A műit esztendőben a pozsoni diéta Ferdinándot
választotta királynak. III. A Ferdinánd felesége Anna, a Mohácsnál
elesett Lajos királynak testvérje. Az elsőre azt felelte Statilius, hogy
Hunyadi Mátyás király, Fridrik császárt fegyverrel lemondatta minden
jósairól; ami Maiimiliánt illeti, annak a kötésnek, a magyarok leg-
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nagyobb része ellentmondott. A másodikra azt mondotta, hogy arra
semmi szükség nem volt, hogy a pozsoni kevés fejekből állott diéta
királyt válasszon, holott már akkor Szapolyay meg is volt koronázva.
A harmadikat azzal próbálta erőteleniteni, hogy a magyaroknak szokások ellen van a királyságot leány ágra bocsátani. Azután azt ígérték
a Ferdinánd követei, hogy ha Szapolyay a magyar királyságról lemond,
neki fogja Ferdinánd Bosnyákországot királyi titulussal adni, azonban
minden magános birtokait, várait s a t. meg fogja kezénél hagyni,
ezenkívül negyvenezer forintot fog neki fizetni; ellenben Statilius Szapolyay nevében azt ígérte, hogy csak Ferdinánd ne esdekeljen tovább
a magyar korona után, Szapolyay le fog mondani a magyar koronának
Morvához, Sziléziához és Lusácziához.való jusairól. így aztán* a gyüléi
minden haszon nélkül eloszlott.
Együtt utazott Szapolyayval Eger, Tokaj és Várad felé Erdélybe,
mikor azt Ferdinánd ugyanazon esztendőben Budáról kizavarta. Egy
volt ő azok közöl, akik a híres Gritti Lajosnak magyarországi gubernátorrá való lételét Szapolyaynál igen ellenzettek 1531. észt., amikor
ő már püspök volt. Ott volt a váradi békesség csinálásban is, Frangepán Ferenczczel, Perényi Péterrel, Martinuzzi Györgygyei s másokkal,
mely aztán végre is hajtatott Szapolyay és Ferdinánd közt 1538. észt.
24. febr. Két izben küldötte őt Szapolyay," első Ferencz franczia ki*
rályhoz követségbe, először a közelebb nevezett, másodszor pedig 1540.
észt.; és akkor 25. maj. küldött ő utána egy levelet Gyula-Fehérváriról Szapolyay, melyben egyebek közt azt irja neki újságul, hogy ő
Balassa és Majláth pártos vajdákat Fogaras várába szorította. Hihető
vissza nem érkezett volt még ezen követségből, mikor Szapolyay meghalt. Annak halála után, annak Özvegyéhez Izabellához bizonyította
meg hűségét, annak nevében alkudozott a Ferdinánd küldöttjével
Serédy Gáspárral 1542. észt,, melyben 8 8. apt. meg is halt. Nagy
ellensége volt a Luther és Calvin tudományának, még azt is irják felőle,
hogy ő egyet, annak terjesztői közöl, az ebekkel tépetett volna szélyel.
8tefel vagy Stefiiig. Második István király alatt élt. Mikor István a görög császárral, Comnén Jánossal, akinek felesége Piroska, az
ő atyjának téstvérje volt, hadba elegyedett volt 1128. esztendőben vagy , azért, hogy a császár Álmost és más szökevény magyarokat befogadott, akik az ő üldözése előtt Görögországba szaladtak i vagy más valami okon, ezt a Stefelt küldötte volt el a császár ellen nagy sereggel, s kiváltképen azt a parancsolatot adta neki,
hogy a a görögöket a Dunán által ne bocsássa De megcsalta Stefelt
a császár, mert ugy tettette, mintha a tájon akarna által költözni a
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Dunán, ahol most Ujpalánka fekszik, melylyel Stefelnek minden figyelmetességét és erejét oda vonta; azonban seregének nagyobb részét épen
másutt alattomba náltalszállittatta a Temesi-Bánátba. Ezen általszállott
görögökkel Stefel a Krassó vizénél ütközött meg, még pedig olyan
szerencsétlenül, hogy amint Thúróczi irja, a görögök csak ugy verték
le a magyarokat, mint a marhákat, a Krassó a<» sok vértől megveresedett, és oly sok magyar veszett a vizbe, hogy rajtok, mint
valami hidon, keresztül kasul járhatott mind a vert had, mind a győzedelmes.
Stftbor. {Stiboriczi). Lengyel születés, az Ostoia házból való. Zsigmond király idejében szakadt az országba, és itt már 1389. észt.
pozsoni fŐispány volt, azután pedig 1397. észt erdélyi vajda lett.
Jelenvolt Zsigmond mellett a nagy-nikápolyi veszedelemben, és abból,
amint némelyek irják, ugy szabadulhatott meg, hogy a Dunát fegyverével együtt iltaluszta. ő vette vissza Í203. észt. Makra Benedektől Buda várát, aki azt a Nápolyi László számára foglalta vala el,
és magát Benedeket tömlöczbe tétette. Öt küldötte volt el Zsigmond
1410. észt. Poroszországba a krucziferekhez, Gara Miklóssal, hogy azok
közt, és a lengyel király közt békességet csináljon. Ő építtette Trencsén
vármegyében 1412. észt. a Vág vize mellett Beczkó várát, amint
mondják, egy udvari bolondjának Buczkónak kedvéért, és azt akkor
Bolondok váráaak nevezte. A mulatságban s vendégeskedésben igen
gyönyörködő embernek kellett neki lenni, mert amint irják, mikor a
fiát megházasitotta, a lakadalmat egész esztendeig tartatta, úgyhogy
abba a legtorkosabb emberek is utoljára beleuntak. Azzal jobb
emlékezetét hagyta, hogy Szakolczán egy ispotályt épittetett maga
Stibor. (BolOndóczi). A közelebb emlitettnek fia. Amely ispotályt
az atyja épített vala Szakolczán, ö abban tizenkét szegénynek számára
egy falut ajándékozott; ezenkívül a papnak is, aki az ispotályban fog
szolgálni, a maga szakolczai jövedelméből szép fizetést rendelt. Ezen
jótéteményeinek emlékezetére, a szegények az ispotály falára az ő czimerét lefestették, és annak alá ezeket' a verseket írták:
Haec túlit illustris praeclara insignia Stibor,
Cujus fundata est baec pietate domus.
Candida sincerae crux Beligionis amorem
Signat, et in miserum dona profecta gregem.
Prosperitás gemina crescentis imagine Lunae.
Pingitur; bac magnae significantur opes.
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Hydra fovens tíammas, raptoribus iudicat ignes,
Qui bona pauperíbas diripüisse student.
Quantus erat Stibor Christi pro nomine milesV
Frons, galea invicti Martis operta, docet.
Heu mihi! StiborioB generant haec tempóra paucos,
Cura qaibus fervens, pauper iuopsque forent.
d. 13. Nov. 1431.
Basileából (Bázel) küldött levelében, őt tette voit Zsigmond 1434.
észt. a hussziták ellen kirendelt seregnek egyik vezérévé, de alig irta
le a levelet, mikor értésére esett, hogy Stibor meghalt, azértis p helyébe Hederváry Lőrinczet nevezte ki vezérnek. Katalin nevű leányát
Bánffy Pál vette el. Férfi gyermeke nem maradt.
Stiborius. L. Stibor.
8tock János. Szepesi prépost, Sziléziában, Glogau városában született. Orvosi tudományáról elhiresedvén, Zsigmond király ő t . maga
udvari orvosának hitta, 1432. észt. pedig, Basileában költ levele által
szepesi prépostnak tette. Albert király előtt is nagy kedvességben »
becsületben volt. Némely ellenségei, p. o. Szepesy Benedek, Máriássy
György, neki némely jószágait csipdesni kezdették, melyről midőn Albertnél panaszt tett volna, a király mindjárt parancsolt Perényi Jánosnak., a tárnok mesternek, hogy az ő háborgatott hathatosán intse és
tiltsa meg 1439. észt. Egy papi zsinatot tartott ez a Stock Lőcsén
1460. e s z i , melyben a többek közt ilyen végzések tétettek: a pap
egy gyermeknek keresztelésekor ne engedjeu három kománál többet
hivatni; a házasokat, az esketés előtt három nappal, a templomban
ki kell hirdetni; a templom kerítésében nem szabad sem vásárt ütni,
sem pedig törvényt tenni, és pert igazítani; a templomból s annak
kerítéséből az éjszakai tolvajokon kívül, semmiféle gonosztévőket nem
szabad kivinni, tíz mark büntetés alatt; aki csapszéken koczkázik
vagy a koczkázónak kölcsön pénzt ad, egy hónapig a templomtól eltáltatik, ezenkívül hat arany forintot íizet; a papoknak nem szabad
ágyasokat tartani, különben cselekedvén hivatalok nélkül eltesznek;
az iskolai tanulók hosszú ruhát viseljenek, arany vagy ezüst gyűrűt
ne hordozzanak, veres vagy zöld nadrágban ne járjanak u t . Stock
Budán halt meg 1464. esztendőben, ,és ott a sz. Péter templomába
temettetett.
Subith vagy Subich. Horvátországban régi és előkelő familia.
Mikor a horvátok 1102. észt. nyakaakodnának, Kálmán király jó készülettel ment ellenök, de ők is serényen készültek. Kálmán először
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a gyengébb eszközt próbálván meg, követeket küldött huzzájok, és
ókét csendességre s békességre intette. Helyt adtak a horvátok
a Kálmán intésének, és a magok tizenkét legfőbb emberét ő hozzá
elküldötték, akik ő vele ilyen egyességre léptek, hogy ők Kálmánnak
semmi adót ne fizessenek, hanem a király mellett tartoznak katonáskodni magok költségén a Drgva vizéig, azon errl pedig Magyarországra
ba ki jőnek, a király zsoldján lesznek. Ezen tizenkét főember közt
egyik a Snbich famíliából való volt, Mármognia nevű. Ez a SubicJi
família, a régi római Snlpitinsok maradékának tartatik, a pedig bizonyos dolog, hogy a Zrinyek abból származtak. Negyedik Béla királynak -sokat szolgált ez a família, mikor ő 1241. észt. a tatárok előtt
Illyriába futott, és azok ellen őt hathatósan ótalmazta; ezen az okon
1251. észt. Breber vármegyét egészen annak ajándékozta. Ez időtől
fogva neveztettek aztán a Subichok breberi grófoknak. Ezek közöl egy
István nevűt tett volt negyedik Béla, 1254. észt. egész Tótország herczegének, Stájerország kapitányának, mely hivatalokat ez a Breberi
István az ifjú Bélának képében viselt, mivel a még akkor azoknak
hordozásokra gyenge lett volna.
Snbich Pál és Miklós, Horvát- és dal mát országi bánok voltak,
negyedik László és harmadik András idejökben. Mondják hogy Mária,
a nápolyi királyné, mikor a maga fiát Martell Károlyt akarta magyar
királynak beszn6zakolni, ezt a Pált hajtotta először szép^ szóval, ajándékkal és ígéretekkel maga részére, és ö hozzá szállította által Dalmácziába 1292. észt. Martell Károlyt, aki Zágrábnál harmadik Andrással megütközött, de vesztett, és Nápolyba visszament. Mások pedig
azt állítják, hogy Martell Károly soha se Dalmácziában, se Zágrábnál
nem volt, és Andrással sem ütközött meg, haaem mind holtig otthon
maradt. Mindazáltal bizonyos, hogyha Martell Károfy ide nem jött is,
de Pál az ő pártjára állott. A Martell fiának Róbert Károlynak is
igen hűséges embere volt. Harmadik András kitette volt ugyan őt a
bánságból, de Róbert Károly alatt ismét bán volt, és Bosniának urai
mikor 1311. észt. Jádra városa a velenczésektől elszakadván, magát
ő -hozzá, és így a magyar koronához kapcsolta. Az 6 halála után a fia
Mladin lett bán 1312. észt.
8nbicu Midin, Pál és G?0rgy. Mind hárman Pál fiai. Mladin
atyja helyébe lett bán 1312. észt. Nehezen szenvedték a velenczések, hogy
Zádor, vagy Jádra városa ő tőlök a múlt esztendőben a magyar korona
aláállott, azértis Bellet Justinián vezérsége alatt egy hajós sereget
küldöttek annak magok hatalmok alá vissza való hajtására. De minthogy Bellet egy szunyáta és beteges ember volt, aki többnyire csak
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aludt a maga hajóján, az ö alatta lévő seregnek könnyen ellene állhatták Mladin és a zádori lakosok. Sót annyira neki bátorodtak a
zádoriak, hogy egy éjjel a Bellet hajójához eveztek, és minekelőtte
valaki segítségére ment volna, őt meg fogták, baza vitték, tömlöczbe
tették, ahol- kevés idő mnlva "bújában meghalt Csakugyan nem hagyták félbe a hadakozást a velenczések, hanem uj "Vezért és sereget küldöttek Zádor ellen. De. ezzel is könnyen bánt Mladin, mert a perbe
fogadott segitő katonákat, ötezer arany forinttal a velenczésektől maga
és a zádoriak részére hódította; azonban csakugyan ugy igazgatta a
dolgokat, hogy Zádor a velenczésekkel békességre lépett, mely szerént
többé nem jobbágyaik, hanem szövetséges társaik lettek a zádori lakesok' a velenczéseknek. A békességet Mladinnak köszönték s köszönhették is a velenczések, azért őt és testvéreit a vrfenczei patricziusok
közé bevették. Nagy szüksége is volt neki arra, hogy a velenczések
neki barátjai legyenek, mert ő egész Horvát- és Dalmátorezágokat el
. akarta nyomni, és a magyar királytól nem akart függeni. Különb-különbféle színek alatt kezdett a tehetősebb városokba kötölözködni, és
azokra rend kivfll való adót vetni. Nevezetesen 1315. észt Tragnr
városát, mind a szárazról, * mind a tengerről megtámadta, és
onnan addig el nem ment, míg a lakosoktól tízezer font pénzt ki
nem sajtolt Az ő udvari emberei ép tisztjei is sok erőszakoskodást
vittek véghez, a fehér népekkel illetlenül bántak, akiknél pénzt sejtettek, azokat fosztogatták, a nemeseket is öldősték, de senki nem volt
aki ellenök mert volna állanir A sok kegyetlenkedés után a Sibenik
(Sébenico) és Tragur (Trau) városbeliek ütötték fel ő ellene magokat,
és hogy annál könnyebben bánhassanak vele, az Ő testvérjét Pált is
magok részére vonták Í322 észt. Maga első Károly király is elment
az ő megalázására. Már akkor az Ő ellene feltámadt horvátok és dalmaták megverték Mladint, Babouig János vezérlése alatt, mikor Károly oda ért, és neki egyéb dolgot nem hagytak, hanem azt, hogy. ő
Mladint Knin (Tinin) várában fogságra tétette, és Magyarországra
hozta, helyébe bánságra Babouig Jánost emelte. Kevés ideig viselte
jól magát Babonig az uj hjvatalban, sőt Subicb Györgygyei 6 is pártoekodott Amadé Miklóst, a soproni főispányt küldötte ellenök Károly,
.aki őket meg i& győzte, éb Subich Györgyöt fogságra hozta.
Sabieb Gyftrgy. A közelebbi czikkelyben emiitett Falnak fia.
Buflán' és Ostrovicza örökös ura. Micsoda katona s micsoda érdemü
lehetett ez a György, onnan gondolhatni, hogy első Lajos királytól
mindössze hatvanöt várat nyert annak jutalmául s bizonyságául. A
többek közt Zrin várát adta neki Lajos király 1347, esztendőben,
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mely időtől fogva, arról szokta magát nevezni s irai. Ez volt hát a
Zriny família törzsöké, és ennek fia volt Zriuy Pál, kiről alibb maga
helyén szó vagyon.
Subich Mihály, Jakab és János. Bizonytalan melyik ágból valók. Zsigmondhoz hűséges emberek voltak, Palisna János ellen ő
érette sokszor hadakoztak, attól jószágaikban -k kár vallottak, és sok
sebet kaptak. Ostrovicza várát ők vették vissza a velenczósektől. Székért azt ígérte nekik Zsigmond 1412. esztendőben Budán költ királyi
levelében, hogy akármi jószágot bírtak ők, és az Ö eleik valaha Zádor
és Sibenik (Sebenico) határán és Ostrovicza környékén, mindazt vissza
fogja nekik adni, ha szinte ők azokat pénzen adták is el; mihelyt az
emiitett vidéket s városokat a velenczésektől visszaveheti, akikhez azok
akkor pártoltak volt.
Sukur Pál. Ezt kuuok birájának uev.ezi Erzsébet királyné, az
első Lajos édes anyja, azon testamentom levelében, melyet 1380. észt
Budán készíttetett, és abban a levélben ezt a Pált teszi a maga
rendelései végrehajtójának, hogy akinek mit testájt, azt annak kezéhez adja.
Sulyok György. Bács vármegyei "deputaius volt a. budai diótára,
ahol Hunyadi Jánosnak Buda vára áltáladatott 1447. észt.; társai voltak Szalánczy János, Félegyházy Gáspár és Tordas János.
Sulyok György. Pécsi püspökké tette ezt első Ferdinánd király
1528. esztendő első napján.
Sulyok Balás. Második Lajos, király alatt élt. Atyatisága \olt
a török és Hederváry tamiliákhoz. Ő tanácsolta volt 1521. esat. Török
Bálintnak és Hederváry Ferencznek, hogy Belgrádot magok keze közöl
ki ne bocsássák. Lásd Báthori András. Ezen az okon a király öt is
számkivetésre büntette volt, de a.z alól már 1522. észt felszabadult,
István nevű testvérjével együtt. Hihető miudketten .ott voltak a mohácsi veszedelemben. Onnan kiszabadulván, Szapolyay Jánost ismerték
magok királyának. Ók is ö^zeesküdtek Berzencze várában 1531. e»fct.
Nádasdy ótalmázasára. Lásd í^ádasdy Tamás. Talán testvérjők volt
izeknek Sulyok üvörgy is,, a pécsi püspök. Ami Balást illeti, neki
Három leánya után, három nevezetes veje* volt a hazában^ úgymint a
hires Dobó István, Balassa János és liocskay György, .
. Sulyok István. Temesvárt együtt ótalnwzta Lossouczy litvánnal,
és ott a törökökre való első kiütéskor mindjárt elesett 1552..eszi.
igén ifjúkorában. Egy más Sulyok Istvánról, oda felébb fíeszty JFerencz
alatt vagyon egy szó.
Sulyok Gyönry. A régi Sulyok famíliából való jeles ifjú, első

Digitized by

Google

157
Ferdinánd idejében. A Jaks\ Boldizsár özvegyét vette vafa feleségül, kinél fogva, hogy Hadadot annál könnyebben megtarthatná
maga kezénél, az ifjú Szapolyuy János Zsigmondtól, Balassa Menyhért
ösztönözésére Ferdinánd királyhoz állott. Ezen az okon Szapolyay Némethy Ferenczet, és somlyói Báthori Istvánt küldötte ff ellene, kik
is nem nagy munkával, elvették ó* tőle Hadad várát s városát, magát pedig holmi ingóbingó jószágával vSzatmárrá költözni engedték
1562. észt. Kevés napok múlva Zay Ferencz és Balassa Menyhért
visszavették ugyan Némethytöl és BáthoriMl Hadadot, raindazáltal
Sulyok oda visítsa nem költözött. A halmi kastélyban esett el 1564.
esüt. Lásd Balassa Menyhért.
Sulyok István. Tüzes ifjú volt, mikor Békesy- Gáspár hadával
Erdélybe ment Báthori István ellen 1575. észt.
, Smlyok Imre. Erdélyországi kanczellár. Ezt küldötte Báthori
István vajda Bécsbe Maximilián királyhoz, Soinbory Lászlóval követségbe 1574. esztendőén, általa megköszönvén a királynak, hogy ő
közötte és Békesy Gáspár közt békességet kivan eszkftzleni. Esztendő
múlva, ü. m. 1575. észt., a varsói diétára is fit küldötte Báthori István, hogy ott a lengyel koronát az fi számára sürgesse. Báthori Kristóf és Zsigmond fejedelmek ajatt viselte a kanczellárságot
Kevéssel
hnladta meg a harmincz esztendőt, mikor 1583. esztendőtájban meghalt. Kassai Dávid Zsigmond igy irt az ő temetfi helye felibe :
Hic tegor ingenio praestans Emericus et arte
Sulyokiae quondam Nobilitatis honos.
• Tentöna ma Juveneni florentibns ora Lycaeis;
Ai tibus erudiit, d<>cta Minerva tuis.'
Fovit et Eridanus m»4a mollibns otia ripis
Littora quae Phaebus, Pieridesque tenent. .
Plurima Sarmaticns scci'eta negotiá Princeps
TradMit ingenio conficienda meo,
Austriacas etiam noper legátus, ad oras *
Somborio missus me cómitante fui.
Quin et supplicibus sum respondere libellis
JU8SUB, et arcani consulis esse loco.
Júlia Rom&nas qua prospicit Álba ruinas,
Lapsaquae lrngaevo tempore tecta videt.
Vix egressus eram decímae triSteridos annos:
Haec tumuli quando me monumeta tegunt.
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Szabolcs. Vagy a régi irjtó módja szerint Zaboloh. Mikor Árpád
Szerencsen táborozott 892. észt., ezt a Szabolcsot küldötte Tas és
Töhötöm nevű vezérekkel együtt, a bihari herczeg Ménmarót ellen.
Mihelyt ezen három vezér a Tiszán általérkezett, minden ott lakó
népek meghódoltak nekiek. Ott közakaratból egy nagy földvárat hányatott Szabóién a Tisza mellett, melyet a maga nevéről Szabolcsnak
nevezett. Azután kétfelé osztotta a három vezér a sereget. Egyik részszel Szabolcs és Tas a Szamos felé vették utjokat és Szatmárt megvették , a Ménmarót katonáit, akik benne voltak, láuczra és tőmlöczre hányták. Töhötömmel u meszesi kapunál ismét összeakadtak.
Onnan Töhötöm Erdély elfoglalására, Szabolcs és Tas pedig ism,ét
Ménmarót ellen mentek. De mivel Szeghalomnál a Körösön által nem
mehettek, megelégedtek az addig elfoglalt földdel, és a Tisza felé
Árpádhoz visszaindultak, aki is Őket nagy vendégségre várta, és megajándékozta.
Nagy dologban forgó ember volt Szabolcs nemcsak Árpád, hanem
Zoltán idejében iss és kétségkívül sokszor jelenvolt azon hadakozásokban s pusztításokban, melyeket a magyarok a külső nemzeteken vittek
véghez, de minthogy az akkori időbeli irók nem igen említik a magyar vezéreknek neveit, egyéb bizonyost nemigen lehet felőle tudni,
hanem hogy mikor Zoltán 937. észt. Ottó császár ellen nagy sereget
küldött, annak egyik vezérévé ezt a Szabolcsot tette. Lásd Zoltán.
Hol H mikor halt meg, bizonytalan. Az <> atyja Előd volt. Ö tőle s
a felébb emiitett vártól vette Szabolcs vármegye maga nevét. Ezt
a szabolcsi várat sokszor meglátogatták hajdan a királyok, és az országnak főrendéi. Sz. László király ott tartott 1092. észt. egy diétát
vagy zsinatot, melyben sok eklézsiai éd külső rendelést tétetett. Már
ma egészen elpusztult, a város helyére pedig egy nyomorult kis falu
ült. Ettől a Szabolcstól származott á Ceáky nagy família, mely hazánkban az ő idejétől Fogva szakadatlanul virágzó állapotban van a
mai napig mind érdemeire, miud gazdagságára nézve.
Szakadat} tamás. Ötödik László király idejében élt. Atyja János, nagyatyja Jakab, nagyatyjáuak utyja György volt. Jelenvolt a
nagy Hunyadi Jánossal 1148. észt. a rigómezei hadban Bolgárországban, ée ott vitéz magaviselete mellett is a törököknek kezökbe esett,
akiktől esztendőnél tovább tartott keserves rabsága után szabadulhatott ki. Mind azelőtt mind azután mutatott hűségeiért a király őt
kir&lyi levelével újra megerősítette Szakadat és egyéb jószágainak
bírásában 1455. észt.
Szakmar? tytofry. Második Ulászló kanczellárja, pécsi püspök,
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utoljára esztergomi érsek 1521. esztendőtől fogva, ügy látszik, mintha
ez előtt való időkben veszprémi és váradi püspök is lett volna. Születése földe Abauj vármegyében Kassa városa. Pécsen lakott már 1506.
észt., amikor kalocsai érsek Frangepáu Gergelylyel, erdélyi vajda
Szent-Györgyi Péterrel és Buzlay Mózessel Maximilián császárhoz küldötte .őt .Ulászló király követségbe, melyre ez adott alkalmatosságot:
Ulászló abban egyezett vala meg Maiimiliánnal, hogyha ő előbb találna férfi-mag nélkül meghalni, tehát a magyar királyság Maximilián
császárra szálljon. Mivel pedig ennek az egyezésnek sok magyar ur
ellene mondott, Maximiliáu az országba beütött, és Vasvár mellett
táborozott. Azonban megszületik Lajos, az Ulászló fia, amikor aztán
Maximiliáu szükségtelennek ítélte, a maga jusát ezúttal fegyverrel
tovább sürgetni. Ulászló tehát Szakmáry Györgyit negyedmagával
Bécsbe küldötte Maximiliánhoz a tökéletes barátság visszaállítására,
ki is ezen pontokban egyezett meg Maximiliánnal: hogy mind Ulászló
mind Maximilián az ország határairól hívják yissza seregeiket, az
eddig való boszuságot mind a két rész .felejtse el, ezenkívül Pozson
és Sopron városai, eddig Maximiliánhoz való ragaszkodásukért meg
ne büntettessenek, ha Ulászlónak most született fia meghal, Maiimiliánnak Magyarországhoz való- jusa fenmaradjon Ezen pontoknak a
mondott esztendőben Maximilián ugyan Bécsben jul. 19., Ulászló pedig Budán aug. 5. irták alá magok neveiket. Odajárt Szakmáry újra
Bécsbe magával Ulászló királyival 1515. észt. annak gyermekeinek
házassága dolgában.
Az akkori időnek némiuémü kis ismeretségére szolgálhat az, amit
Sperfogel ír ő felőle, hogy t. i. 1516. észt. valamit akarván építtetni,
a lőcseiektől egy építőmestert vagy ácsot kért, akik küldöttek is neki
egy Greyer nevűt, de mivel ez a G.eyer magyarul nem tudott, Brendorí Pált adták mellé tolmácsul, uti költségül három egész forintot
adván kettőjök számára. Minden forint száz pénzből állott. De mivel
Greyer elfelejtett magával fúró, faragó szerszámot vinni, a püspök
minden haszon nélkül, nagy boszankodással bocsátotta őt haza magatóL Ulászló halála után a tolnai diéta egyiket őt rendelte az Irju Lajos
király mellé tanácsosnak 1518. észt. Halála 1524. észt. april 7. Budán
történt. Istvánfly azt írja, hogy azon váraknak kiváltásaim, melyeket
még Fridiik császárnak u magyar koronáért zálogba vetettek vala a'
magyarok, Szakmáry György érsek hatvanezer aranyat hagyott testamentomban, melyeken mindnyájokon a Hunyadi Mátyás magyar király
czúnere, az orrában gyürftt tartó holló látszott; de az irju Lajos király ezt a summát más végekre fordította, a törökökkel való háború
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közeledvén. Ó ujittatta s bonttette meg Kassán a sz. Mihály templomát maga költségén. Két márvány-követ találtak 1783. észt, melyeken az ő nemesi czimere volt kimetszve, ilyen Írással:
Oeorgius Szakmar.
Lilia bina rosis totidem conjnncta gerebam;
• Rex dedit auratum Oorvinus et ipse Leoném.
MCDLXXXXVIII.
Tarinus István az ő dicséreteit akképen énekli:
— — — Insignis Praesul Quinque Ecclesiarum,
Sed male in Hexametro quadrant haec nomina versu,
Integer, ef purus sceleris, cui maxima Regni
Res curae est, et cui sua Cancellaria curae est,
Vir probitate ingeus, huic non consultior altér
Rebus in ambiguis, fandi guarissimus, illő
Praesule nil usquam videas studiosius, illő
Nemo minus solus, quam solus, quique diei
Noctem operose addit multam _, furatur et horas, Queis veterum evolvit, volvit monumenta novorum etc.
Szalaházy Tamás. Először veszprémi, azntán egri püspök, egyszersmind ország kanczellárja, Lajos és Ferdinánd királyok idejében.
Már beregszászi plébános korában 1519. észt. Lajos király tttoknokja
volt; ugyanakkor a pápa őt a sz. szék nótáriusa és főesperesti titulussal tisztelte meg. Veszprémi püspök volt már 1526. észt., mikor
Lajos király a mohácsi szerencsétlen hadra menvén, őt Mária királynéval Budán hagyta, akit ő, meghallván a veszedelem hirét, mindjárt kincseivel együtt fefkisért Pozsonba.
Ettől fogva igen fáradhatatlanul munkálódott abban, hogy nem
Szapolyay, hanem első Ferdinánd legyen magyar király, ki is mikor
aztán 1527. észt. bejött az országba, Báthori István palatínussal s
másokkal, annak az ország határáig eleibe ment, és mihelyt belépett
Ferdinánd a magyar határba s ott lováról leugrott, Tamás őt mindjárt feleskette az ország szabadságainak ótalmazására, onnan óvárra,
s belebb is az országba egész Budára elkísérte., és mikor ott okt. 7.
Ferdinánd a vár előtt egy arra készült magas helyen székébén ülve,
az összegyülekezett magyarsághoz egy beszédet tartott, azt Tamás
magyarázta meg a sokaságnak. Ebben a beszédben ígérte Ferdinánd,
hogy nem fogják megbánni a magyarok, hogy őt magok királyának
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választották, kérte őket, hogy tőle azért oe idegenkedjenek, hogy ö
más nemzetből való, holott már ezelőtt is voltak a magyaroknak
idegen királyaik 8 a t. Lásd Bessenyey István. Végbtmenyén Fehérváron Ferdinánd koronázása, ott nov. 10. tette Tamást kanoaellárrá,
és egri püspökké.
.
A következett 1£>2£. észt. őt hagyta egyiket Ferdinánd aa ország
kormányán, mig maga regensburgi diétára járna. Lőcsén volt ő 1531.
észt. decz. 15. Nyáry Ferenczczel, és magával vitte Basó Mátyást
fogva, Hradek, vagy magyarul Liptó-Ujvár felé, ahol Pekry Lajos
tárom vagy négyseáz huszárral várta őt. Minthogy pedig útjában tartott a murányiaktól, százötvennégy mnskatérost adtak neki kísérőül a
lőcseiek. Kért tőlők kétszáz forintot is, de hogy azok szegénységekkel
mentették magukat, a dolgot abbahagyta. Lásd Basó Mátyás. Sok
levelet küldött ő szélyel az országba Pozsonból az urakhoz 1532. észt.
jun. 12., melyekben arra intette azokat is, akik Szapolyay részén
voltak, hogy ál\janak Ferdinándhoz, mind a két király részén valóknak pedig parancsolta, hogy a törökre készüljenek, azt ígérvén, hogy
aki száz lovast állít, azoknak tartására minden hónapra száz magyar
forintot fog a királyi kasszából kapni. Ugyanazon esztendőben, mikor
öritti Lajos Esztergomot szorongatná, a várbeliek ő hozzá izentek
Pozsonba a segítségért, ő pedig Bécsbe a híres Katzianex Jánosnak
adott hírt, 1537. észt. hált meg. Áz akkor időben élt versirók sok
görög és deák verssel tisztelték öt meg.halála után. Az utolsóbb nemüek közöl itt következik egynéhány: Ama híres tudós olasz, páduai
professor Bonamico Lázár ezeket irta:.
Thomae Zallazae cordi pietasque fidesque
Dum vizit, fűit, hac qui tumulatur humo..
Agría quo poterat jactare Antistite se se,
Et tota auriferi Pannonis ora jugis
Pontificum, civile, Dei jus hauserat, uti
Et lingva dederat Phoebus utraque j>ari.
Eistinctum Latiae, Graecae hunc flevere ;Camoenae
Et moestis fluiit langvidus Ister aquis.
Lóg György ezekkel dicsérte öt:
Post miseras patriae clades, et rege perempto
Pannóniáé, in Turcas qui túlit arma truces.
Foedera cuin Turcis duói jungit fbeda Tyrannus
HL
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Regnandi insanís concitas a furiia í
Legitimum usque pius regem, piaqne arma secutus,
Constanta huic haesi sedolus usque fíde.
Doctrina insignis, lingvamm quinque peritus,
Romanae ante alios, Cecropiacque fui.
Utilis huic regi, et regno, charusque ferebar
Eloquio, scriptis, pectore, et ore, manu.
Agria gaudebat me principe, Vesprimiumqné
Ista meum taxit infula,sancta caput.
Werner György igy irt;
Qui 8itus hocce loco est Praesul, seu stemmata spectes,
Seu merita, eximios inter habendns érit.
Quidquid opum ingenio quaesivit, id omne juvandam
Ornandamque simul contulit in pátriám.
Sollicitae imprimis quo tempore Pannóniáé res
In pej&s dira seditione ruunt.
Non hoc virtutis fídeiqne tenacior altér,
Non lingva et calamo dexteríoie fnit.
Jure domus tanto Zalahazia gaudet alumno,
Ereptumque omms regia jure dolet.
Láng János igy beszél feléle:
Thomas regendis interesset Pannonum
Quum rebus Antistes pius:
Aptus profanis, et sacris negotiis
Adhuc vigebat patria.
Non Turca dirus hostis, et domesticus,
Oppressit armis impiis.
Tantum sed illa mortuum moerens Virum
Suum requkit Nestora:
Retroque res plerasque plorat cederé,
Sedesque vastari suas,
Aulaeque Turcas incubare regiae
Cives per ipsos perditae.
Sed quando Thomas non potest ultra malum,
Tu Christe quaeso tollito.
Kár, hogy ilyen sok versből is, csak azt sem lehet kitanulni, hol tör-
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tént halála. A bizonyos, hogy ő Egerben soha sem lakott, mert azt
akkor Perényi Péter bitorolta. Pozsonban legtöbbet mulatott, talán ott
is halt meg.
Szálai Bálint Deák. A mohácsi veszedelem előtt kevés hetekkel,
ettől küldött Lajos király levelet Nógrád és Bars vármegyékhez, a
váczi püspökhöz s káptalanhoz, ezenkívül Révay Zsigmondhoz, Horváth Ferencihez, Lossonczy Antalhoz, és Balassa Ferenczhez, hogy
fegyvereseikkel mennél hamarább menjenek Tolnára a törökök ellen
1526. észt. Útiköltségül 16 forintot kapottSzálán. Mikor a magyarok bejöttek az országba, ez a Szálán birta
akkor a Duna, Tisza és Garan vize közét. Miképen fosztották meg
őt apródonként birtokától a magyarok, meglehet látni oda felébb Árpád alatt.
Szalánczy János. Szapolyay Jánosnak és annak Özvegyének Izabellának hiv embere, kiknek nevökben igén sokszor járt Konstantinulpolyba követségbe. Nevezetesen pedig ő vitte oda Szulejmán császárhoz, a tiz ezer aranyból álló legelső erdélyi adó pénzt Fekete Jánossal július első napján 1543. észt. Öt küldötte Izabella 1550. észt. először
ugyan Szül ej mán hoz, azután annak engedelmével a budai- basához Eászonhoz Gyula-Fehérvárról, hogy neki minél hamarább segítségére siessen, az őt elnyomni akaró .Martinuzzi György püspök ellen Erdélybe.
Elment Kászon, annyival inkább, mivel a maga császárjától, más utón
is volt az iránt parancsolatja. Azonban alig állapodik meg Kászon
Erdélyben Tótváradján, mikor nála toppan az Izabella követe, aki őt
arra kéri, hogy csak forduljon vissza Budára, mert már szent a békesség Izabella és Martinuzzi között. De az is fülébe ment Eászonnak, hogy Martinuzzi már a moldva és oláh vajdákat megverette, akik
a török császár parancsolatjából rontottak vala be Erdélybe, sőt ha
belebb nyomul Eászon Erdélybe, ő vele is kész összeágaskodni. Ezt
Eászon arra magyarázta, hogy őt most nyilván önkényt vitte Szalánczy a kelepczébe, azértis őt, akit mindeddig maga mellett tartott,
kemény kérdőre vonja és vallatja. Minthogy- Szalánczy mindenben ártatlan volt, semmit sem lehetett kivenni belőle, mindazáltal Eászon őt
gombolyagba kötöztette, és keményen megpálczáztatta, sőt örökös rabszolgaságra is vitte volna, ha magát két fián ki nem váltotta volna.
Azután való időkben is mindenkor hűséges volt Szalánczy Izabellához.
Minekutána Izabella Lengyelországból Erdélybe visszajött, ezt a Szalánczyt
küldötte Eemény Jánossal 1557. észt. Konstantinápolyba azzal a kívánsággal, nogy a török császár Szulejmán, engedje által neki Magyarországnak
mindazon részeit, melyek Oláhország és a Tisza közt feküsznek. Hogy
11*
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a nagyvezér Rustán az ő követségének ozélját megtudta, annyira
megboszankodott, hogy őket Szulejmán eleibe sem bocsátotta, hanem
haza küldötte azzal a válaszszal, hogy Izabella birtokának határai, a
Maros forrásától fogva, Déváig fognak terjedni, a többi tartományok
mind török kéznél maradnak. Ö általa adta Izabella okait a fehérvári gyűlésen, melyekért a Kendieket és Bebek Ferenczet megölette
1558. észt. Az okok ezek voltak: hogy Bebek és a Kendiek a török
császártól magoknak kérték Erdély igazgatását; és hogy azok Izabellát és annak fiát, vagy Erdélyből kihajtani, vagy méreg által elveszteni
akarták, melyet egy Tarcsy György nevű emberrel bizonyított. Ezenkívül három pilist is mutatott elő Izabella, melyet azok Konstantinábolyból hozattak. Ezek közöl egyikben olyan méreg volt, mely hirtelen, a másikban, amely sok időre ölte meg az embert, a harmadikban pedig, amely úgyis megemésztett valakit, ha ruháját kenték meg
azzal. Izabella halála után, egy volt Szalánczy annak fiának, az ifjú Szapolyay János Zsigmondnak is legtitkosabb s meghittebb tanácsosi közöl.
Szalay János. Pozson vármegyei főispány lett 1527. észt. az
első Ferdinánd koronázásakor. Lásd Bornemisza János és Nádasdy
Tamás, ö volt Ferdinánd részéről 1532. észt. egyik követ a Csallóközben, Megyer nevű faluban, ahol a Szapolyay János küldöttjeivel,
Verbőczy Istvánnal s másokkal fegyvernyugvást kötött 30. dec.
Szíüay Benedek. Nádasdy Tamás alatt igen vitézül hadakozott
ez a ritka termetű és szépségű ifjú a törökök ellen Babocsánál 1556.
észt., és ugyanott el is esett Czobor Jánossal és Nádasdy Jakabbal.
Szalkay László. Tiz esztendeig váczi püspök, azután esztergomi
érsek 1524. észt Ezelőtt Őt esztendővel a tárnokmester Ráskay Balással Csehországba küldötte volt őt Lajos király, hogy ott a rendeket engedelmességre s csendességre serkentsék; a morva latrokat is
nyomják el, akik Magyarországon is sok kárt tettek, akiket ha magok
erejével meg nem törhetnek, a felsőbb vármegyékből segíteni fogják
őket Országh László, Szent-Györgyi Kristóf, Podmaniczky István és
Mihály 8 mások. Mihelyt érsekké lett, nagy buzgóságggal igyekezte
elnyomni a Luther tudományát, mely már akkor másutt is az országban, de nevezetesen Szeben és Brassó vidékén kezdett terjedni. A rákosmezei és a hatvani lármás diétákra elkísérte a királyt 1525. észt.,
és az ott zenebonáskodó rendektől, sok szemrehányást kellett neki kiállani, melyek alól, mikor menteni akarná magát, őt szólani sem hagyták, az ország kincsei pazarlójának kiáltották őt, és mint vargának
fiát, méltatlannak mondották az érseki méltóságra Mindazáltal voltak
olyanok, akik azt állították, hogy Verbőczy Istvánnal, s a többi nyug-
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hatatlanokkal ő is titkos egyetértésben van, aminthogy azután sokkal
lágyabban is bántak ő vele a gyűlésekben a lármázok. Lásd Prangepán
Kristóf. A mohácsi szerencsétlen hadban a király jobb keze felől állott
míg állhatott, és ugyanott esett el 1526. észt.
Szalkay Marton, Hűségesen ótalmazta Egervárát 1527. eszi.
Bodó Ferencé ellen, aki azt Szapolyay János számára akarta elfoglalni.
Nevesetesebb vitéz társai Keszi Perenoz, Izdenczy Miklós, Márkffy István az egri kapitány, Farké Bálint s a t. voltak, kik mindnyájan
jószágot kaptak azért 'Ferdinándtól.
Szalkay Balás. Szarvaskői kapitány volt első Ferdinánd alatt. Mikor Dobó Istvánt 1552. észt. a törökök Egerben szorongatnák, őhozzá
küldötte Dobó, Vas Miklóst, azzal a kéréssel, hogy levele által az
urakat, vármegyéket ée szabad városokat az Ő segítségére serkentse,
melyet Balás meg is eselekedett, de minden jó következed nélkül. Nem
egyszer csatázott szerencsésen a törökökkel.
Szánta? Osvát. Nógrád vármegyei alispány volt 1575. eszi Ab*
ból a famíliából származott, mely ugyanott Szántó nevű falut bírt.
Sttpolyay. Ez a nagy fomilia Pozsega vármegyében, egy Horvátországgal határos Zapolye (Szapolya) nevű- falutól vette a maga nevét, mely folu már ma egészen elpusztult, és csak egy templomnak
falai állanak fel belőle. A körülötte lévő faluk lakóéinál még ma is
megvan az a szájntt-szájra adott hír, hogy Szapolyay magyar királynak elei onnan- származtak. De a szóbeszédnél arra erősebb bizonyságok is vágynak. Mikor Ibraim basa Kőszeg alól Szulejmán török császár hadának egy részével hazafelé ment 1502. észt, ennek a falu*
nak a Sopolyay Jánoe nevéért annyira kedvezett, hogy annak leg- kisebb kárt sem engedett okozni. Ami a Szapolyay famíliát illeti,
amennyire eddig tudni lehet, annak első törzsöké Benedek volt, -aki
első Károly és Lajos alatt élt.
Ennek fia volt, aki kfl?«tkezik.
Siapolyay ltom**, Először csanádi püspök 1350. észt., azután
kalocsai 1359., utoljára esztergomi érsek 1367. esztendőtol fogva. Minekelfltté esen hivatalokra lépett volna; saép tudományával magának
<l#kretomok doktora titulust keresett. Igen különös szabadságot nyert
az esztergomi érsekségnek Lajos királytól 1369. észt., hogy ha akár*
mely odavaló érsek vatanely jószágot hanuinczkét esztendeig bír, azután nem tartozik akármi törvényszék előtt levelét előmutatni, melynél fogva azt bírja. Az ő tanácsából építtetett Lajos Achenben Német
országon, a b. szOz timtesBégére egy igen szép templomot, és az abban szolgáló két papnak alkalmas fizetést rendelt 1370. észt. Ót kol*
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dötte volt el Lajos 1372. észt. negyedik Károly császárhoz, László
palatínussal, hogy az ő leányát Máriát Zsigmonddal, a császár fiával,
mátkásitsa össze; de holmi akadályok miatt, az akkortól továbbra haladt. Ugyanazon esztendőben, amely régi pere neki Benedek apáturral volt, Szőlős, Berzencze és más faluk felett, ő azt az akkor Magyarországon mulató pápa követe eleibe vitte , aki szoros vizsgálódás
után, magát Berzenczét ugyan az apáturnak, de a többieket mind az
érseknek Ítélte. Azután való esztendőben azt parancsolta neki a pápa,
hogy Lajos királyt a törökök ellen való hadra serkentse; de sok felé
való kapásai és foglalatosságai miatt, ennek a kívánságnak Lajos helyt
nem adhatott. Ugy látszik hogy 1375. észt. vége felé halt meg.
Szapolyay János. Az érsek testvérje. Minekutána László, aki
magyar palatínusból gács- és lodomérországi herczeggé lett vala, de
ott is a litvánoktól csendességben nem nyughatván, 1377. észt. méltóságát letette; Czudar Imrét is Pétert, Bebek Imrét és ezt a Szapolyay Jánost tette egymás után. Lajos király Ő helyébe, az oroszok
vajdáivá, akik azon tartományokat derekasan is * védelmezték, és a
magyar korona árnyéka alatt megtartották. Zsigmond alatt is nagy
hivatalokban forgott Szapolyay János. Nevezetesen 1391. észt. ország
bírája volt, amint megtetszik azon levélből, melyben a király Frang«pán Jánosnak megengedi, hogy a maga jószágaiban, akármi erezet,
aranyat, ezüstöt, s a t. ásathat, és miveltethet. De ezt a hivatalt
nemcsak akkor, hanem azelőtt is, azutánis sok esztendeig viselte. Ugy
tartják, hogy a nikápolyi szerencsétlen hadban esett él 1396. eszi
Három fia maradt u. m. Loránd, Péter, Leusták.
1
Szapolyay Dezső . Ez is tesvérje volt az érseknek, Jánossal együtt
nyertek Zsigmond királytól 1387. észt. egy Somogy nevű falut Abaujvármegyében. Többet nem igen lehet felőle tudni, hanem hogy a
királynénak főlovászmestere volt.
Szapolyay Loránd, Péter és Leusták. Mind hárman János fiai.
Zsigmond király alatt éltek, aki midőn arról törvényt csinált volna,
hogy amely leveleket Lajos király, Erzsébet és Mária királynék adtak,
minden erő nélkül valók lesznek, hanemba azokat maga Zsigmond
újra megerősitendi, ezek a testvérek ő tőle uj levelet kértek s kaptak
1406. észt Somogy nevű fafajokról. Leusták felesége Dorottya volt,
kitől Imre és István fiai maradtak, kikről mindjárt less a szó.
Szapolyay Imre. Királyi kincstartó, szepességi örökös főispán,
bosnyákországi gubernátor, horvát, dalmát és tótországi bán, auránai
perjel, én utoljára palatínus, Mátyás király idejében. Gyengébb ifjúHágát oly ha&znosan és szembetűnő előmenetellel fordította a tisztet-
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séges tudományokra, hogy őt az akkori magyarok deáknak (littewtus)
neveznék, mely titulus abban az időben, csak a tanult embereknek
adatott. Azután pedig a nagy Hunyadi János alatt tanulta a fegyver
forgatást Mátyás uralkodásának elején a nagy-bányai kamarának előüloje volt, amikor a nagybányai lakosok azt instálták ö tőle, hogy bocsássa
vissza Nagy-Bányára a birőt éá curátort, akik még ötödik László idejében, valami lárma alkalmatosságával kénytelenek voltak lakóhelyöket elhagyni, életöket féltvén. Sokat hadakozott az országban ragadózásokkal é\& cseh hussziták ellen, és azok ellen mutatott vitézeégéért
adta Késmárkot a király neki. Azoktól vette el 1461. észt. Sáros várát. Odajárt azután két esztendővel Németujhelyre a koronáért, és
Péterváradjára, lásd Vitéz János. Gubernátor és bán volt már 1464.
eszi, mikor valami adósságért perelt. Lásd Kállay János. Ugyanazon
esztendőben, midőn a törökök Jajcza várát keményen ostromlanák,
Imrét küldötte a király azon várnak az ostrom alól való feloldozására, melyben olyan szerencsés volt, hogy a törökök dt Jajcza alatt
be sem merték várni, hanem ágyúikat s más készületeiket ott hagyván, nyakra íőre Maczedóniába vonták vissza magokat. Ugyanakkortájban beszéli Bonfin, hogy midőn maga Mátyás Zojnikot ostromlaná,
Imrét Strébernek megvételére küldötte volna. Hogy azt megvévén,
Zojnik alá visszament Mátyáshoz, ott a szeménél igen veszedelmes
sebet kapott, és hogy az Ő javallásából hagyta volna oda Mátyás
Zojnikot, minthogy annak szabaditására, maga a török császár nyomult előre. Hogy pedig annál nagyobb ereje legyen Imrének, Bosnyákországnak a törökök ellen való ótalmazására, 1465. észt. az auránai perjelséget is hozzájok adta Mátyás eddig viselt hivataljaihoz.
Ezek után, valami hidegség kezdett uralkodni a király és Imre közt,
úgyhogy Imrétől mind a gubernátorság mind a bánság elvétetett.
De leginkább 1467. észt. ütötte ki magát az ö kőzöttök való viszálkodás, amikor Imre Mátyást, és az Ő Erdély- és Moldvaország felé
siető táborát odahagyta, a keze alatt lévő sok katonasággal együtt.
Maga Mátyás mindjárt általlátta, mely szükséges embere ő neki
Imre, azértis Vitéz Jánost utána küldötte, hogy őt juhádztassa meg,
és minden rósz gyanuságot fejéből verjen ki. Annyira boldogult Vitéz, hogy mikor Moldvából visszafelé jönne a király, egy válogatott
tagokból álló sereggel Imre neki, ugy látszik Debreczen, vagy Nádudvar körül eleibe ment, tőle grácziát kért* melyet Mátyás igen vidám ábrázattal igért meg neki. Éhez épen hasonló dolgokban fáradozott azután egynéhány esztendőkkel Imre, Mátyás között, és a maga
mostani békesség szerzője Vitéz János közt. Hogy Mátyásnak ezen
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mostani békesség után bizodalma volt Imréhez, azzal mutatta mag a
többek kftst, mert 1498. észt. ő reá bízta. Kapi tárát, hogy azt a lan*
gyetektől, vagy talán csehektől vegye vissza, amint megtetszik Mátyásnak azon leveléből, melylyel a kassaiaknak, bártfaiaknak, eparjesiek*
nek azt parancsolja, hogy Imrét mind puskákkal s ágyúkkal, mi*d
másképen segítsék. Ugyanazon esztendőben odajárt Mátyással a esek
király ellen valtf hadra, akit télre ismét baza kisért onnan. Mikor
Lengyelországból Kázmér bejött 1471. esti., és Mátyást a királyság*
bál ki akarná tudói, Kassát együtt otalmasta ő ellene Imre, Csupor
Pál vajdával, és oda Kázwért be nem bocsátották, öt rendülte ki
1472. észt. a pápa követe, hogy a magyar és lengyel királyok közt,
békességet eszközöljön; adatán pedig két esztendővel, maga Mátyás
küldötte őt el teljes hatalommal, deageleghi Pongráoz Jánossal s már
sokkal, hogy a lengyelekkel csináljon békességet, ö volt egyik kftwt
1477. észt. Fridrik császárhoz a békesség végrehajtása iránt Palatínusnak a váczi diétán tették őt 1485. észt., mely hivatalt Pápán történt halála miatt, fisak két esztendeig viselhetett. Felesége a Rig4
mezőn elesett ifjú Bebek Imre leánya .Orsolya volt* akitől vagy
nem voltak gyermekei, vagy legalább, emberkort nem értek. Ö vitte
be Tokajba a remete szent Pál szerzetese^ és azoknak Szabolcs
vármegyében egy Tardos nevű falut ajándékozott* Pápáról Szepesi*
hozták holttestét, és ott takarították el.
Szapolyay István. Imre testvérje, szepesi örökös főispány, az
ország éjazaki részeinek kapitánya, ausztriai £ubernát<K, és utoíjara
palatínus, Mátyás és Ulászló idejében. Ugy írják, hogy először az esztergomi vár kapitánya lett volna; de onnan a hátyja Imre tanácsából Mátyás király udvarába ment; ahol minekitána elméss4géről és vitézségéről magát megismertette volna, a király őt, Imre helyébe, a felső
vármegyék kapitányává tette, hogy ott az izgága csehek ellen kőfal
gyanánt lenne. Nemia lehet .megmondani, hányszor küszködött ő azokkaL Csak 1461. észt. sokszor ballett neki azokkal megverekt£ni, nevezetesen akkor vette el azoktól Sáros várát, Imrével a
együtt; ugyanakkor vett a királytól parancsolatot, hogy Murány
lenében egy más erősséget építsen, mivel abból különben mm
tett kivenni a kártékonykodó csehekék Azután való esztendőben <a
Liptó, Zólyom és Turóoz vármegyében elhatalmasodott csehek igyekeztek a Szepeaségre, és Sáros vármegyébe, hogy ott magokat megfészkelhessék , azok ellen, is Istvánt állította ki Matjás király, s nevezetesen a bártfaiaknak parancsolt, hogy ő mellé száz lovast, és ugyan
annyi gyalogot adjanak segítségül. Nemosak erőszakkal, hanem szép
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wóval is igyekezett ő a esehektél visszavenni a városokat; nevezetesen Gttoiont, Vágéndrnselt, Savaikot, Csötörtökbelyt s más kilenes
fámét, tUenbateatfr forinton váltotta visBza totók. A /lengyelekkel is
sokszor össze kellett nekie csapni, kivált ugy látszik azokkal, akik
a Poprád viae mellett, Busso neva várban voltak, és onnan tettek
sok kért a magyar jobbágyoknak. Hogy ezeknek a köksönt visszaad*
hassa, 1404. táti. ő is azon tizenhárom szepességi várostol, melyek
a lengyeleknél voltak zálogban, hét ezer forintot facsart ki. Azután
*aló esztendőkben magával Mátyással is odajárt Morvába a csehek ellen. A rcgea$burgi diétára ö volt egyik tövet. Lásd Bangoni Gábor.
Míg maga Mátyás király Boroszló alatt a lengyelekkel birkózott 1474.
«8&t., azalatt István, Kinisy Pállal, más oldalról benyomult Len*
gyelországba, a király parancsolatjából, aki azt a rendelést adta elejttkbe, hogy a várak ostromlásával az időt ne töltsék, hanem csak
dugjanak az országban minden felé. A hoz szabták magokat István és
Kittfly, és egésa Krafcó alá mentek a prédálás kdzben; melyen a len*
gyei királyné megrettenvén, hirtelen izent Boroszló alá férjnek s fiának, hogy a Mátyással való békességet siettessék, mely csakhamar
meg is készfiit az ellenkező felek kost. Bddig tett fáradságainak jutalmául Trenosén várát adta neki Mátyás király, a kornyékén lévő fa*
Jukkái együtt. Fridrik császár ellen ezer vasassal, és ötszáz könnyű
szerű katonával kisérte el Mátyást Aostriába 1477. észt., és az ott
nyert győzelmeknek nagy előmosditoja volt. Minthogy pedig azon
százötvenezer aranynak megfizetésével igen késett Ftidrik, metyekeií
akkor a békességet Mátyástól megvásárlotta vala, két esztendő múlva
újra Stájerországba küldötte Mátyás dt Geréb Péterrel, Rackelsporfc
(Badkersbarg vagy Begede), Pettau és Fnrstenfeld ostromlására, de
mivel a törökök beütöttek a Magyarbirodalomba, onnan vieszabfrta
Mátyás őket, hogy vele együtt Jajcoa alá menjenek. Hogy a törökökről haza jött István, Korczin városába küldötte őt Mátyás, hogy oUf
» porosz vitézi rend és a lengyel király kőik békességet esináljotL}
melyet ó véghez is vitt, minekutána a vitée >end kCveteinak tndtotara
a4U volna, hogy Mityts a törökökkel való bajai miatt, többé okit
nem segítheti. Amár emJitett summa pénz. írant ismét elboriUjrttft
Mátyás StáriAt 1430. észt Istvánra Bakótepurg megvételét biíta, melyet o, ha mind ravaszsággal is végrehajtott. Ugyan is azt kérte a
városbeliektől, hogy őt a város alatt bocsássák el a ttroköfc uzésére,
melyet midőn azqk megepgedUk volna, setét éjjel m M a várat,
mind a várost ágynatatai kezdi. EészuletleaAk lévén a várbeliek, ma~
a várb6)je%, min4 a köröl-l)e-
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lől lévő faluk és városok. A következett esztendőben; mikor Márpurgot (Marbnrg) ostromlaná együtt Mátyással, a pápa követe érkezett a
magyar táborhoz, kinek czélja a lett volna, hogy Mátyás és Frídrík
közt békességet csináljon. Hajlott Mátyás a követ szavára, és azzal
együtt visszament Rakelsburgba, mindazáltal Marbnrg alatt ott hagyta
Istvánt egy csoport katonasággal, ahol micsoda szerencsétlenség érte
Őt. Lásd Háns János. Újra Marbnrg felé indult ő 1482. észt. a királylyal, aki őt Pozsonból előre elküldötte. A Mura vize melUtt Pmckhoi
(Bruck) közel találkozott Frídrík császárnak három ezer emberével, akikkel
megütközött, ámbár Ő sokkal kevesebb magával volt Kénytelen volt
a magyar sereg, egy igen véres csata ntán, hátat fordítani, melyet
midőn István bátorítana, és meg akaoia állítani, a németek fogságába
esett, akik Őt két kísérőre bízták, hogy Prnckba kisérjék be, míg ők
a többi magyarokat kergetik. Az utón elkapja István egyik kísérőnek
fegyverét, és azzal mind a kettőt hirtelen magöli, maga pedig minden
út nélkül a király táborához visszabujdoklott, és azzal együtt sokkal
nagyobb készülettel Marburg alá ment, melynek elfoglalásában igen
sikeres szolgálatot tett. Bécs megvétele dicsőségének is egy nagy része őt illette: Ugyan 1484. esztendőnek vége felé, őt küldötte Mátyás annak megszállására; azután való esztendőnek elején pedig, maga
is utána ment neki, amikor aztán egyesült erővel ugy körülfogták
Bécset, hogy az kénytelen volt magát az éhség miatt feladni. Minekutána Mátyás Bécset nagy pompával elfoglalta, ezt az Istvánt, Székely Jakabbal és Kanisay Lászlóval, Németujhely alá küldötte; melyet ő sok ideig tartott ostrom után meg is vett Mátyás ott létében
1487. észt. Azelőtt kevéssel Ebenfurt nevű várossal ajándékozta meg
öt a király Austríában; azután pedig két esztendővel Bécs városa kapitányává, és Austría gubernátorává tette őt, hogy ott katonákat szedjen és tartson, akikkel Frídrík ellen mindenkor készen álljon. Szemmel látott tanúja volt Mátyás halálának, ugyanis mihelyt a nyavalya
érte őt, mindjárt hivatták Szapolyayt, aki mindaddig mellette forgolódott szerette királyának, míg abból a lélek kiszakadt. Mikor aztán a Mátyás özvegye Beatrix férje holttestét Fehérvárra haza kisérte,
a főrendek helybehagyásával Bécset B egész Ausztriát Szapolyayra bízta,
Esserént csak messziről kellett neki nézni egy darabig miképen háborognak itthon egymásközött a magyarok az uj király választásban,
de utoljára csakugyan ő döntötte el az egész dolgot ö t rendbeli követ kérte akkor a magyar királyságot, akik kösől két rendbeli talált
a rendek között hatalmasabb pártfogókra, úgymint az Ulászló cseh
király, és a Mátyás király fia, Corvin János követei. Ezeknek párt-
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fogói vetélkedtek tehát legtüzesebben egymással. Utoljára abban egyeztek meg, hogy küldjenek Bécsbe Szapolyayhoz követséget, és akit 6
fog királynak javasolni, minden további versengés nélkül azé legyen a
korona. Talán csak Beatrix kedvéért voksolt Szapolyay Ulászlóra, a
kin aztán a magyarok is nagy részént megnyugodtak, és hívására követeiket elküldótték. Elment a többiekkel együtt Szapolyay is Ulászlóhoz, de agy látszik visszajövet Bécsben maradt, legalább Bonfin nem
említi Őt azok közt, akik a koronázáson megjelentek. Valósággal nagy
szükség is lett volna Bécsben az ő jelenlétére, ha neki, annak tovább
való ótalmazására elegendő ereje, s maga meghatározottsága lett volna.
Ugyanis Maximilián, a Fridrik császár fia, mihelyt meghallotta Mátyás király halálát, mindenfelől katonákat gyűjtött, hogy a magyaroktól mind Bécset, mind egész Ausztriát azokkal vissza vegye, sőt
egész Magyarországot is elfoglalja. Jól tudták Maiimiliánnak ezen
szándékát mind a bécsiek, mind a többi németek, nem is titkolhatták a magok nemzetökbeli uralkodóhoz vonzó hajlandóságokat,
noha a magyar uralkodás semmi méltó, vagy méltatlan panaszra nekik okot nem adott. Észrevévén Szapolyay a bécsieknek a magyaroktól való idegenségét, magához hivatta a bécsi birót Ibermann* Jánost
és az egész tanácsot, és annak háládatlanságát keményen szemére
hányta s fenyegette. Azután lóháton, fegyveresen a várba ment, az ott
lévő négyszáz emberből álló magyar őrizetnek hópénzét kifizette, azt
a várnak serény Őrzésére intette, nem sokára érkezendő segítséggel
biztatta, azután a Dunán hajóra ült, és Budára leindult, ahová már
egész háza népét előre elküldötte vala. Derekasan viselte magát a
kis őrző sereg tíz napig; de mivel segítsége sehonnan Dem érkezett,
magát kénytelen volt feladni september első napjaiban 1400. esztendőben, így aztán apródonként mind Bécs, mind egész Ausztria könynyen kivonta magát a magyar hatalom alól, mind Szapolyaynak, mind
a többi főrendeknek tunyasága miatt.
Ugyanis hogy 1491. észt. Ulászló Kassa felé ment, a maga
öcscse Albert ellen, aki Lengyelországból ütött vala be; egy jó ftlkft
lovassággal és gyalogsággal segítségére ment neki Szapolyay; akinek
jövetelét mikor a király meghallotta volna, két mértftldig eleibe ment
neki. már messziről felsióval köszöntötte őt; mikor pedig közel érkezett hoezá, nem engedte őt lováról leszállani, hanem kezét megfogván, vele beszélgetett, azután bekísérte őt a táborba. Minekélőtte
vérontásra került volna a dolog, Albert békességért könyörgött, melyre
Ulászló örömest reáállott, jés annak Szapolyay is aláirta a maga nevét Kassa mellett. Innen Székesfehérvárhoz kellett menni Ulásalónak,
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melyet Maximilián esászár elfoglalt vala. I<fc is elment Szapolyay,
több mint háromezer emberből álló sereggel és hathatósan siettette a
váróéban lévő németeknél magok feladását. Mivel pedig Albert ismét berontott, Kassa környékén pusztított, s n többi préda közt kétezer hordó bort onnan hazaküldött, soknak fenokét bevagdaltatta, sokat pedig további szükségére megtartott; UláV/ló Szapolyayt küldötte
6 ellene. Szép szóval próbálta ő először Alberttel a békességet, de mivel arra nem hajlott, vele megütközik, és egy vakmerő ellentállás
után, táborát szaladásra kényszeríti. Maga Albert húsz lovassal maradt, és azokkal Eperjesre vonta be magát. Utánament oda neki Szapolyay, és onnan olyan feltétel alatt engedett neki szabad hazamenetelt, ha Sárost, Szebent, Eperjest s a t. visszaadja, és soha többé a
magyaroknak nem alkalmatlankodik; azután a szepesi várban gazdagon megvendégelte Albertet, és békével hónába bocsátotta; azoknak
pedig, akik eddig Alberthez ragaszkodtak volt az országban, grácziát
hirdetett. Ez az érdeme kétség kivfll sokat tett arra, hogy ő 1402.
észt. palatínusnak tétessék, a budai diétán; amikor egyszersmind 5
neki, héteser és nyolczszáz forintfizetésrendeltetett esztendőnként, egyrészről ugyan a palatiuusságért, másrészről pedig Sáros és Visegrád váraira, és
a koronára való gondviseléséért. Ezen summából kétezer forint, nem kész
pénzül, hanem sóulfizettetett,melyért mely sokra ment a só, onnan könnyfl
felvetni, hogy abban az időben egy mássá só, négy garason felül nem
költ. Ezután két esztendővel Lőcsére hitta Ulászló Albertet, a maga
őcscsét. aki már akkor lengyel király volt, hogy ott vele a magyarok és lengyelek közt fenforgó némely dolgokról végezzen. Mikor
Uláizló Lőcsére utazott, mindenütt nagy szívességgel fogadta őt Szapolyay a maga jószágaiban és. városaiban. Azután Lőcsére kétszáz
hordó bort, sokféle halakat, ökröket, borjukat, és minden élelemre vaMt küldött ő utána. A vele lévő pap uraknak is száz hordó bort
ajándékozott, maga is kevés idő múlva oda elment. A sok esőzések
miatt nem jöhetett el Albert épen a rendelt időre, mikor pedig már
kteelgett Lőcséhez, Szapolyay az Ulászló engedőimével onnan elment,
ugy gondolkodván, hogy Albert ő vele, mint nem régi viaskodó társával, nem örömest mulatna egy várónak kőfalai közt Áronban mivel olyan dolgok adták elő magokat, melyeket palatínus nélkil nem
lehetett igazítani, közönséges megegyezésből hittak magokhoz a királyok Szapolyayt, de ő nem akart először menni, Albert menedékforeto nélkül; mindMéltal mind a két királynak erős fogadására utoljára oda visszament és minden kétséges dolgokban őt tette a két kikfttbiirónak. Nagy vigassággal töltötték ezek a testvér királyok
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ezt a magpk összejövetelét. A velők lévők játékokkal & bajviváiokkal mulattatták őket, akiktol pedig nemesebb virtus nem tölt, gazdagságukkal negédeakedtek, és a pompát drága ruhájokkal fényesitették. A többek közt egy lengyel ur egy olyan ruhában fitogtatta magát egyszer, mely drágp gyöngyökkel nem annyira kirakva, mint megterhelve volt. Szapolyay ezt arra magyarázta, mintha a lengyel ő
rajta akarna kifogni, holott az ö öltözetét is becsülték háromezer
aranyra; elő vészen hát egy olyan drága követ, melynek látása a
lengyelt annyira megigézte, hogy amint Bonfin irja, ruháját szégyenlétében mindjárt levetette, és azt Lőcsén többé léi sem öltötte. Ott
volt akkor Lőcsén Zsigmond is, az Ulászló kisebb öcscse* aki idővel
lengyel kiráJylyá lett, és 1512. észt. a Szapolyay árváját, Borbálát
vette el. Valami kalandozó lengyelek ütöttek volt be 1496. észt. az
országba, ezeknek kiirtását is Szapolyayra bízta Ulászló, melyben ő
nagy haszonnal el is járt. Azután három esztendővel meghalt Pápán.
Két felesége volt, első a Homonnay Simon leányji, akitől Margit és
Veronika leányi lettek. Második Hedvig, a tesseni herczeg leánya,
kitől maradtak János, György, Magdolna és Borbála. Bonfin azt beszéli, hogy a Szapolyay István palatinusságában és az ő gondviselése
és vigyázása alatt lévő váróéban Nagy-Szombatban, 1494. észt. a zsidók egy keresztyén ifjat megfojtottak, annak erét megnyitották, vérét
részszerént kiszopták, részszerént megtartották mások számára. A gonoszság kitudatott, és akik abban részesek voltak, azokat Szapojyay
István a piaczon megégette. Azok közöl az öregebbeket először tortura alá fogatta Szapolyay, és azok azt vallották, hogy Ők azt négy
okon cselekedtek., először mert eleiktől ugy hallották, hogy a keresztyén vér leghamarabb elállitja a körülmetszett kisdednek vérét;
másodszor, hogy akinek ők azt ételben beadják, azt a magok szeretetére felindithatják; harmadszor hogy mivel ő kőzöttők a férfiak is
szenvedik a havi tisztulást, a keresztyén vér nagy orvosság mind a
férfiaknak mind az asszonyoknak azon állapotjokban; negyedszer mert
valahol a világon mindennap kell a zsidóknak keresztyén vért az Istennek áldozni; és akkor nap a nagy-szombati zsidókra került volt az
áldozat sora. Helyes és méltó vád volt-e ez a zsidók ellen, és amit
vallottak az Ő öregeik, azt nem csupán csak a kinok tekerték-e ki
belölök? itt nincs helye meghatározni. A bizonyos, hogy akkor minden zsidókat kivertek Xagy-Szombatból, és ők onnan közel háromszáz
esztendeig tartott számkivetést szenvedtek, t. i. néhai Mária Therezia
haláláig; a Jerusálem és Jerikó utczákban íiagyván ott fel magok em-
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lékezetéi Ami pedig Szapolyayt illeti, az ő teste Szepesen temettetett el, ahol e volt egyik epitáfiuma:
Qui duxit sine honore suos inglorius annos,
lile sibi mortem sentiat esse g r a v n
Ast .ego qni fastos implevi ingentibusactis
Quive Palatineo culmine clarus, erarn
Laetus eo, quo fas animas virtute superbas
Scandere: magnanimos quo decet ire viros
Nam licet hic Stephani jaceat sub marmore virtus
Attamen Hungarico clara sub axe viget 1499.
Bizonytalan kicsoda költötte azt a hamis hirt, hogy Mátyás királyt ő ölte volna meg Bécsben, melynek elhivésében sokan annálfogva is megerősödtek, hogy az ő fiánál, Szapolyay Jánosnál, Mátyás
királynak sok arany és ezüst edényeit látták, melyeken hollóczimer
volt, mintha ugyanazok szebb úton-módon is nem kerülhettek volna
ő hozzá. Ezt hitte és irta Forgách Ferencz püspök is a maga históriájában, sőt Báthori Istvánt is társul adja Szapolyay mellé a gonoszságban. Azt is irja, hogy Szapolyay mindössze hetvenkét várat bírt
Magyarországban és Illyriában.
Szapolyay Borbála* A közelebb leírt István palatínus leánya,
Zsigmond lengyel király felesége 1512. esztendőtol fogva. Maga Ulászló
magyar király komendálta, ezt a jó erkölcseiről és kegyességéről hires
magyar dámát, a maga testvéröcscsének Zsigmond királynak. Lubráncz
János, a posnani (poseni) püspök, némely más világi fiöemberekkel jött
ő érette Trencsénbe, februárius elején, igen nagy hidegben indult el
ezekkel a .menyasszony az emiitett esztendőben. Mind az édes anyja,
mind a testvérje Szapolyay János, elkísérték őt nyolczszáz lovassal
Krakóba. Lobsóvig jött ő elejőkbe Zsigmond, ott egy posztóval beterített mezőn várta, és ott a maga szekerébe vette Borbálát. Febr. S.
napján koronázta meg őt Krakóban, a Venczel templomában a gnesnai (gnieznoi) érsek a királynéságra. Első gyermeke Hedvig, 1513.
észt. 25. mart. született. Ez idővel a brandenburgi márkióhoz, Joachimhoz ment férjhez. Amely nevezetes győzelmet az oroszoktól Orsa
mellett nyertek a lengyelek 1514. észt., azt sokan a Borbála imádságinak és bőjtöléseinek tulajdonították. Második gyermeke Anna 1515.
észt. 2. jul. született, azalatt míg az ő férje Ulászlóval Bécsbe járt
a császárhoz. Nem tartván meg a gyermekágyasoknak reguláját, soha
egészen fel nem épült, hanem a szülés után három hónappal nieg-
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halt. Csák nem asszonyi jajgatásokkal siratta őt Zsigmond, ki is azután Sfortia Bónát, a majlandi herczeg leányát Tette el. Ettől született Izabella, Szapolyay János király felesége.
Szapolyay János. Harminczhetedik magyar király 1526. eszi
Nem egyeznek meg a*tfgi irók benne mikor született. Némelyek azt
mesélik, hogy ő 1490. észt. lett volna a világra, és mikor az ő születését Bécsben hirül adták volna az ő atyjának Szapolyay Istvánnak,
akkor épen együtt volt Mátyás királyival, és Mátyás, aki az égi jelekből való jövendöléshez értett, azt meghallván, mindjárt azt mondotta volna: Ma született Magyarországnak egy királya! De bizonyosabb és hihetőbb az, hogy ő 1487. esztendőben született Szepes várában, ahol még talán ma is mutogatják a nyoszolyát, melyben őt
Hedvig a világra hozta. írják azt is, hogy mikor Mátyás király halála után azon vetélkednének a magyar főrendek, kit válasszanak királynak, Szapolyay István, ezt a maga, még akkor mintegy három
esztendős fiát megölelte és jobb kezét feje felibe tartván, azt mondotta: Ha most — úgymond — ennyivel nagyobb volnál fiam, magyar királyivá lennél. Ezt ha mondotta Szapolyay István, hihető, akkor mondotta, mikor egyedül az Ő Ítéletére bizták vala, ki legyen
magyar király. Minekelőtte királyivá lett volna, Zemplén és sok más
vármegyében főispán, erdélyi vajda és koronaőrző sok esztendeig volt.
Ifjúsága ellent nem állván, jelenvolt ő 1505; észt. a rákosmezei diétán, és ott mindjárt az országbirája után foglalt helyet. Azután való
esztendőben Rozgony Istvánnal és másokkal Maximilián császár ellen
indult, aki nagy dulást tett valá az országban, és ellene jó szerencsével hadakozott. Mikor 1510. észt. Ulászló király Prágából haza
Magyarországra szándékoznék, és Kreinsir várában Thnrzó Szaniszlőnál
az olmüczi püspöknél megszállott volna, minthogy Magyarországon
döghalál uralkodott, a püspök kérésére ott akarta hagyni Ulászló a
maga két gyermekét, de amint Dubráv írja, Szapolyay János kétszáz
lovassal oda neki eleibe ment, és azzal fenyegette őt, hogyha gyermekeit magával el nem hozza, nem fogják őt a magyarok Budára
bebocsátani. E volt hát talán az oka, hogy maga is Ulászló haza nem
jött, hanem a pestis elmúlását megvárta' 1511. észt., amikor aztán
haza érkezvén, Szapolyayt erdélyi vajdának tette. Azután két esztendővel a király akaratja és parancsolatja ellen, beütött a török földre,
de bizonytalan merre járt. Amivel ő legérdemesebbé tette magát a
hazáról, ez az, hogy a kurucz háborút, melyet Székely György támasztott vala, Ő csendesítette le 1514. észt. Maga a király is öt rendelte volt ugyan ki ezen dologra, Bornemisza János tanácsából; de
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minekelőtte ő a király pajeanesplftyát vette vola* ia, már
készölt a paraszt kvniczok ellen. A vaskapunál gyűltek é hotiá *
Várday Ferencz katonái, é* a nemesek, nhol néba nafiján a nagy H«*
nyadi János a törököket megférte ,vala. Innen ment Temesvárhoz Báthori István szataditására és segítségére, akit jnár a kúrnogok nagyon
megszorítottak vala, és ott verte meg azokat Azután Báuty Jakab
és Sitkay által egésaen eloltotta ezt a veszedelmes bábocut.
Ezen győzelmének ragyogátét, pera kevéssé nomtfyositotta a következett 1515. észt. vallott vesztesége. Az a hir ütötte yala az ő
fülét, hogy a törökök nagyobb részént iisiába általazállottak; ébu
akart tehát az alkalmatossággal, és tizezered magával Belgrád 6B
Szendrő közt, azt a Sarno* várat megszállja, melybe hajdan Hunyadi
János Belgrád alól kergette vala Ifohammed török császárt, Konstantinápoly megvevőjét. Már annyira megrontotta volt Szapolyay a vár
falait, hogy az abban lévők magok is kétségbe estiek annak megtart-.
hatása felől, mikor a szeudrői basa annak veszedelmét megtudta, és
azt a csalárdságot gondolta, hogy némely ráczokat mint szökevényeket általküldött a Szapolyay táborába, és azt bizta reájok, hogy ott
a szeodröi basa erejét igeu nagyítsák és szörnyitsék, melylyel a Szapolyay ellen indul. Ezen hamis birre annyira megrettent Scapolyay,
hogy mindjárt vibszavonta volna Sarnó alól seregét, ha Paksy Mihály
elleut nem állóit volna. Azoobao egy éjjel eljő a szendrői basa, és
kevés számmal lévő gyalogságának kezébe gyújtott fáklyákat ad, haj-.
nal előtt kévetőéi a sánczokra rohan, melyen a Szapolyay ágyúi vol-.
lak. kiszegezve, azokat elfoglalja, és az egész magyar tábort szélyelveri kicsiny erővel. Ulászló halála után annak fiát Lajost sokan gyengéivén az igazgatásra, Szapolyayt gubernátornak akarták amellé adni,
de reá nem mehettek, hanem tfbb fóemberekkel együtt 1518. eszi
a bácei diéta tanácsosnak rendelte őt Lajos mellé. Hatszáz lovassal
jelent veit meg 1519. észt. a rákosmezei diétán, ahol Báthori István
ütötte el az ő kezéről a palatinusságot. Sokan görbe szemekkel néz-ték az ő nagy gazdagságát, tekintetét és hatalmát. E volt az oka,.
hogy némely urak összeszövetkeztek ő ellene, még pedig Budán a Lajos király megegyezésével, mely szövetségnek „Kalandos" nevet adtak.
Azonban lassanként eljött a megsirathatatlan 1526. esztendő, melyben
naponként mind inkább-inkább hallott a töiók császárnak háromszáz
ezered magával Magyarország felé való nyomakodása. Némelyek azt javaslották a királynak, hogy Szapolyaynak és a havasfóldi vajdának parancsolja meg, hogy az ország felé közelendő török tábort hátúból támadják meg; vagy pedig, minekutána az Ráczországból kitaJcarodü,
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üssenek be Ráczországba. Sokaknak nem tetszeti ugyan ez • a tanács,
mindazáltal, hogy azt Szalkay László érsek is helybehagyta, Batthyány
Orbán által az izente a király Szapolyaynak, hogy amit legjobbnak
itél, azt cselekedje, és ha azt tartja tanácsosabbnak, Ráczország felé
induljon.
Azonban más esze jött Lajeamk, és minekelőtte Budáról 24.
juL kimozdnH volna, somlyói Báthorí Istvánt azzal a parancsolattal inditja Sxapolyayhoz, hogy már nem más felé, hanem egyenesen Tokára
tartam a királyhoz. Eszerént nem tudta Steapolyay magát meghatározni mi tévő legyen, annyival inkább, mert már egyszer, még Batthyány eWtt, izente volt már a király Horváth Gáspár által, hogy a
királyhoz jöjjön, és azt a parancsolatját is visszavonta. Hogy tehát
tudja magáit mihez tartani, Bácey Istvánt küldötte el a királyhoz,
hogy azáltal megtudhassa a király utolsó szándékát. A király azt
izente vissza, hogy minden haladék nélkül jöjjön a királyhoz Tolnára.
Még el sem jutott a király Mohácshoz, mikor visszaérkezett a követ
Szapolyaytól, Azzal a kérelemmel, hogy Lajos addig meg ne ütközzék,
míg ő el nem érkezik, mivel ő alkalmat aereggel fog segítségére jftii,
aminthogy negyvenezer főből allé sereggel, amint lehetett, sietett is
Tolnára; de mikor épen Szegednél járna az ő serege, a mohácsi fit*
közét megesett, és a király is elveszett. Elindult volt ugyan Soapo*
lyay Szegedről előre egynéhányad magával, hogyha az ő serege nem
érkeznék it el az fitkfoet elftt, mag* legalább ott lenemen abban; de
minekelőtte odaérkezett volna, a veszedelem megtörtént, melyet ő meg*
hallván, visszament Szegedre a magé táborához. BK időtói fogva meg
kril vallani, hogy ő nem viselte ugy magát, mint illett volna egy
er#& és bátoraivá* hazafihez. Ugyanis ámbár negyvenem fönek páran*
ctolt, mindazáltal a törökök pusztításainak legkisebb g£tot is lehel
nem vetett, hanem azokat csak Szegedről nézte, noha más jtoiiv& ha*
gafiak is segítségüket neki ajánlanák. Mikor, aztán októberben Steulejmán török császár Budát pusztán Önkésyf odahagyta, afckoi 8iaj*»
Ivay is Buda felé mozdult seregével egyfttt; de útjában más ewe jjHt
ÓB Tokajba ment, ott a körül*belől lévő urakkal magát királynak választatta, asntán Budát, Komáromot s a t. eUoglalta, és. minekutána
Pehórváron a Mohácsnál elesett Lajos királyt 10. nov. eltemettette
volna, ugyanott mindjárt másnap Pod&aniczky István püspökkel ma*
gát wegkoronáitatta. Ezen koronázás után két héttel, a pozsoni diétán eoaedi Báthori I#ván a palatínus, némely más urakkal Ferdinánd
ausztriai bemeget, a& elesett Lajos király - testvérhugának Annának
férjét, vákszták Szapoly^y ellenére onagyar királynak. Hogy est FranUI
12
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gepán Kristóf meghallotta, azt javasolta Szapolyaynak, hogy Ferdinándot be ne Tárja az országba, hanem előzze meg; Ausztriát, Stiriát dúlja fel, egynéhány várait foglalja el, hogy igy otthon is dolgot
találván, ő reá ne jöhessen. Sokszor meg kellett idővel azt siratni
Szapolyayuak, hogy ekkor ezt a tanácsot nem fogadta; de akkor azt
felelte Frangepánnak: hogy ő keresztyén lévén, maga is keresztyén
vérben mozsdani nem akar; az az Isten, aki flt ezen méltóságra emelte,
ha akarja, kegyetlenkedés nélkül is megtarthatja őt abban; ha pedig
nem akarja, legyen ő Felsége tetszése. Hogy meghallotta Ferdinándnak 1527. esst. 24. febr. cseh királyságra lett koronáztatását, mindjárt követeket küldött ahoz, kik által azon való örömét megbizonyitotta, azonban a maga királyságát is jelentette. Nem jó kedvvel fogadta Ferdinánd az ő követeit, és azokat magától eligazította. Azonban a gyengébb eszközöket elővette Szapolyay, maga megfészkelésére
Horvátországba, a dombrói diétára, elküldőtte azt a végzést, melyet
ezelőtt huszonkét esztendővel a rákosmezei diétán 1505. észt. tett vala,
melylyel azt nyerte, .hogy a tót- és horvátországi urak,. nagy részént
ő hozzá hajlottak, főként Frangepán Kristóf és Erdődy Simon szavokra. Sokat tett az is az ő bátorítására, hogy az ausztriai háznak
akkori halálos ellensége; a franczia király követjét küldötte ő hozzá
Budára, ^s neki hónaponként harminczezer tallért Ígérvén, vele szövetséget kötött, melybe a pápa és a velenczések is oda voltak foglalva
Ferdinánd ellen. Zsigmond, a lengyel király jó móddal akarván őt
Ferdinánddal összeszerkeztetni, mindkettőjöket arra vette, hogy június
első napjára küldjék követjeiket Olmüczbe, hogy ott a lengyel küldöttek közbirósága alatt gyalulódjanak össze. Megjelentek a követek,
de sok vetélkedés után is, minden, alku nélkül oszlottak el, mivel
egyik rész sem akarta a magyar királyságot elbocsátani. Mind a két
fél szükségesnek itélte maga jusait fegyverrel ótalmazni és kikeresni.
Szapolyay a papoktól, nemesektől és szabad városoktól minden jövedelmeknek tízedét kívánta, a 1 had folytatására. Elébb hozzá látott ő
nála a dologhoz Ferdinánd. Ugyan is augusztus elején olyan erővel
nyomult be az országba, hogy őt Szapolyay nem meré Budáu bevárni,
hanem a Dunán általjövén, Pesten alól, Gubacs nevű pusztára szállott, onnan pedig hatod napig ott való mutatása után, Hatvan és
Gyöngyös felé Eger alá ment. Innen küldözött 24. aug. leveleket minden felé az országba, melyekben megtiltotta, hogy senki Ferdinánd leveleit, melyeket az országban elszélesztett sem maga ne olvassa, se
másoknak ne magyarázza. Hogy Budára elérkezett Ferdinánd, gróf
Salm Miklóst, Szapolyay üzésére küldötte, ki is a Tisza.mellett érte
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ától az 6 táborát, mikor Egertől már két uapi járd földre lett volna,
a Szapolyay emberei támadták meg Betét éjjel nagy orditáBaal a grófot, ki is azokat, ba mind igen nehezen is, csakugyan megrutamtatta.
Onnan Tokajhoz közelebb szállott Szapolyay, ahova nyomba Követte
őt a gróf. Itt is éjjel küldötte Szapolyay a grófra, táborának egyik
részét, olyan Ígérettel, hogy' annak hajnal feléi a másik részszel, segítségére fog menni. Ez az első osztály oly derekasan viselte magát
eleinte, hogy már a gróf ágyait is, a gróf ellen forgatta; mindazaltal
sok vérontás után, a gróf lett most is a nyertes, melyet Szapolyay
megértvén, a magáéinak nem ment segitaégökre az ígéret szerént, hanem még nap feljötte előtt, a Tisz.a hidján által, Debreczen felé, Váradra és onnan Erdélybe szaladt. Sokakat levágott, s a Tiszába fulasztott a kergető gróf az ő embereiből, Tokaj várát 4s megvette. Váradról küldözött Szapolyay szerteszélyel az országban leveleket, azokban tokaji veszteségét kicsinyíti, és mindeneket az ő hűségében való
megmaradásra int 4. oktpb. Tizenkét nap múlva Kolosvárról küldözött hasonló leveleket, azokban egyszersmind jelentvén, hogy ő' nem
sokára ki fog jöni Ferdinánd ellen, és a hüségteieneket igen példásképen fogja megbüntetni. Próbált is ő valamit nem sokára, de
semmit se nyert. Lásd Bodó Ferencz. Erdélyben mulattában, egy lengyel nagy ember, Laszky Hieronim jött ő hozzá, ki is azt javasolta
neki, hogy a török császártól, Szujejmántól vagy magyarosabban Salamontól, kérjen magának segítséget Ferdinánd ellen, attól a Szulejmántél, aki a múlt esztendőben Mohácsnál Lajos királyt és a magyar tábort eltörlötte.
Magára vette Laszky a Szulejmánhoz való terhes szövetséget is.
Megborzadt maga is először Szapolyay ezen tanácsra, és magának
gondolkodásra való időt tett. Mondják, hogy azalatt Zsigmond lengyel királyival is közlőtte volna a dolgot Utoljára ezen szókat mondván: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebp, és reáállott
Laszky tanácsára, és őt Konstantinápolyba kiküldötte, ki is ott az ő
dolgát bámulásra méltó okossággal és bátorsággal folytatta. Azonközben Ferdinánd először Budán, azután Székes-Fehérváron diétát tart,
magát 3. nov. megkoronáztatja, és mind azokat proscribáfja, valaki
Katalin napjára Szapolyaytól Ő hozzá nem állanának. A. budai diéta
alkalmatosságával, leveleket küldözött Szapolyay az ott levő urakhoz,
melyben maga jusait ótalmazta. Ferdinándot pedig kisebbítette. Azon
levelek közöl némelyeket, az ő titkos pártfogói, a templom falára felraggatták, mások pedig azt onnan letépték, éa Ferdinándhoz vitték.
Hasonló leveleket küldött Fehérvárra is, de azokat is mind elfogatta
12*
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Ferdinánd, & ott magát Szapolyayt is, Verboczy Istvánnal együtt, haza
ellenségének hirdette ki Azt irta vala Laszky Konstantinápolyból
Szapolyaynak, hogy mig ő haza nem jő, addig minden hadakozást kerüljön, de minekelőtte ezt a levelet vette volna Szapolyay, Kassához
két mórtfóldnyire, a Hernád vize mellett, egy Szina nevű falunál, melyet akkor Báthori István palatínus bírt, megütközött Katziáncr Jánossal, a Ferdinánd vezérjével. Valami ezer lépésnyire állott Szapolyay , háromszáz lovassal, az ütközet helyétől, két ezer könnyű lovast, háromszáz vasast, ötszáz tatárt, ezer gyalog lengyelt, ugyan
annyi hajdút, azonkívül valami két ezer hamarjában gyűlt katonát állított szembe Katziáner Jánossal, kinek noha kevesebb népe volt, az
igen kemény ellentállás után Szapolyay seregét szélyelszórta, mintegy
hatszáz embert vesztvén el abból. Ez 1528. észt: márczius elején történt. Ezen kár után nem bátorkodott Szapolyay az országban megmaradni, hanem Tarnóczy Jánosnál, a krakói kapitánynál, és a lengyel
hadak fővezérénél keresett magának menedékhelyet, ki is őt igén
nagy emberséggel fogadta, és neki Tarnócz várában mutatott lakhelyet. Innen küldött ő levelet a Németbirodalom fejeihez 12. april.,
melyben maga környülállásit, jusait leírta, azoknak közbiróságokat
kérte, és Ferdinándot a többek közt ellőttők azzal vádolta, hogy a
török császárnak esztendőnként való adót igért, ha Magyarországnak
az ő kezénél való maradásában megegyeznék. A vádak többnyire meg
nem mutathatók voltak. Panaszolta azt is. hosry Kelemen pápa őt
átok alá vetette, mely ha ugy volt, bizonyos, h^gy az őt az alól
csak hamar feloldozta; mert az ő hozzá 30. aug. egy szeretetet mutató levelet irt Viterbó városából, ahol maga is akkor számkivetésben
volt; Róma, a Bourbon katonái által, el lévén foglalva, hogy a minap
a német rendekhez irt vala Szapolyay, már akkor haza érkezett volt
ő hozzá Laszky Konstantinápolyból, azzal a kedves válaszszál, hogy
őt Szulejmáu maga hív barátjának ismeri, és öt kész minden ellenségei ellen ótalmazni és segíteni. Mindjárt izent tehát Szapolyay itthon
maradt barátinak Gzibak. Imrének, somlyói Báthori Istvánnak s másoknak, hogy minél több katonákat szedjenek, azokkal ő neki Lengyelország felé eleibe nyomuljanak, és neki az országot visszavenni
segítsenek. De különben is oda kellett neki hagyni Lengyelországot,
mivel Zsigmond király azt igérte akkortájban Ferdinánd követeinek,
hogy öt nem fogja tovább szenvedni országában, összekelve> előre elküldötte Szapolyay Lengyelországbél Athinai Simont, mintegy hétszáz
emberrel, kihez némely magyar urak segítségül érkezvén, bátorkodott
a Ferdinánd seregével Kassához közel megverekedni, és azt derekasan
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meg is verte 25. sept. A győzelem hírére maga ia felkerekedett Szapolyay Lengyelországból, és onnan egyenesen Lippara jött, ahová sok
régi barátja forrott ő hozzá. Ugy látszik, hogy hazajövetele után
csakhamar küldötte ö Ferdinándhoz azt a vastag pennával irt levelet,
amelynek párja még ma is megvan. Ebben ő azt hánytorgatja, hogy
Ferdinánd régi elei is csak grófok voltak, mint az övéi, ezenkívül,
hogy ő hamarébb elérte a magyar, mind Ferdinánd a Csehkirályságot; utoljára, hogy a vér megkiméltessék, nagy indulattal magános
bajvivasra hívja Ferdinándot.
Azonban Szül ej mán ígérete szerint 1529. észt. nagy haddal az
országba bejön, és a maga minapi helyére Mohács alá száll. Odament
annak udvarlására Szapolyay, kit is az nagy szeretettel fogadott s
vigasztalt, ée neki a fogoly Perényi. Péterrel együtt a magyar kororonát is átaladta. Onnan augusztus vége felé Buda alá jött JSzulejmán, azt megvette, Szapolyayt abba beszállította, maga pedig Bécs
ostromlására ment, ahonnan huszonhárom napig tartott haszontalan
ostrom után, 15. oktob. visszaindult, és öt nap alatt Badara jött
Szapolyayhoz. Zermeg azt irja, hogy ott Szulejmán a magyar koronát
és az országnak több drágaságait az asztalra tétette, és azok felett a
török és magyar urak előtt, ilyin formán beszélt Szapolyaynak: „Barátom és öcsém! Minthogy nyomoruságodban hozzám folyamodtál, én
a te igaz ügyed mellett felkeltem. íme teneked adom Budát, és az
egész Magyarországot, és téged magyar királynak nevezlek. Ti fő magyarok ! ezen ti királytokhoz engedelmességet mutassatok, különben az
én kardom meg fog emészteni titeket. Te pedig király barátom! emlékezzél meg az istennek jótéteményeiről, és az enyimekről. Itt van a
korona, és a többi királyi ékességek, azokkal fogsz te, és a te márau
dékid diszeskedni.
Azután általadta Szulejmán Szapolyaynak a maga császári levelét, abuan megesküszik neki, az istennek szentségére, jóságára, az égnek erősségére, napra, holdra, csillagokra, a földre, és annak felületére, a sz. Mohammedre, a maga ősére, nagyatyjára, édesatyjára, anyja
tejére, maga kenyerére, kardjára, lelkére, minden körülmetszett bozermannok idvességére, hogy őt soha semmi szükségben el nem hagyja,
ba szinte minden országaitól és császárságától el kellene is neki esni,
éá hacsak egyetlen egy környülmetélt bozermann, (vagy török) maradna is ő mellette; mely ígéretének ha állani nem akarna, akkor a
nagy istennek haragja, és igazsága szálljon az ö fejére, és őt általán
fogva veszesse el, és valamit az ö teste megilletend, mind az kővé
változzék, a föld öt muga hátán meg ue uzenvedje, hanem nyíljon meg,
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és őt testestől lelkestől együtt nyelje el. Ezzel Gritti Lajost Szapolyay mellett hagyta, maga pedig táborával hazaindalt. Ez a törökkel
való nagy barátkozás okozta azt) hogy sok keresztyén baráti, mint a
pápa és a velenczések Szapolyayt odahagyták, és Ferdinánddal szövetkeztek össze, sőt a pápa dt és mindeneket valakik ő hozzá ragaszkodtak, az anyaszentegyházból kizárta. Hogy ezt megtudta Szapolyay,
mindjárt irt Budáról 15SO. észt. a pápának egy kemény kifejezésekkel hangzó levelet, melyben azt tőle kikéri, hogy őt olyan csúffá ne
tegye, és hogy neki szabad legyen azon átoktól nem félni. Azonban
Ferdinánd, Boggendorf nevű vezérjét, november elején tizezer főből
álló táborral Bécsből Buda alá inditja, ki is Szapolyayt véletlen ott
szorítja, de Szapolyaynak segítsége érkezvén, Boggendorf az ostromot
Ötven napig tartott hasztalan próba után, 19. decemb. félbe hagyta,
és éhező katonáit Esztergomba visszavonta. Mikor már eltávozott Roggendorf Buda alól, Mohammed, a belgrádi basa, aki Szapolyaynak segítségére jött vala, hogy fáradtsága árát megvegye, a Vág vize két
gartján lévő tartományokat, s kivált a Mátyus földét feldúlta , és
egyéb ragadományok közt tizezer rabbal jött vissza, kiket Szapolyay az ablakon látván, azokat keservesen megsiratta,. és azok veszedelmének okául, nem magát, banem Ferdinándot tette. Ezen ostrom
alatt, egyebek közt derekasan viselte magát Budán amár emiitett
Gritti Lajos, kinek hogy sok rendbeli szolgalatjait megjutalmaztatná
Szapolyay, őt Magyarország gubernátorává, Laszkyt pedig erdélyi vajdává teszi 1531 eszi, melylyel sok nagy magyar urat elidegenített
magától, akik csak akkor tartották szükségesnek a gubernátort, ha a
király gyermek volna. Azonközben minduntalan folytak s tartottak
a Szapolyay és Ferdinánd emberei közt az ellenségeskedések, vérontások és pusztítások, melyeket még az olykor-olykor kötött fegyvernyugvások is tökéletesen félbe nem szakaszthattak. A Szapolyay részén levők, a Ferdinándhoz állott magyarokat pór németeknek, ezek
pedig amazokat törököknek csúfolták. Magok is a királyok penna által
harczoltak egymás ellen. Mind Szapolyay mind Ferdinánd, ötödik Károly császárnál, leveleik által ótalmazták magok jusait s igazságát.
Szapolyay 1532. észt, 15. jan. intézett Szászvárosról a császárhoz
egy irást, melyben annak közbiróságát kéri. Ezt a levelet Zsigmond
engyel király küldötte el a császárhoz, ki is Pozsont rendelte az alkudozások helyéül. El is mentek oda az ellenkező felek küldöttjei, de
onnan kötés nélkül oszlottak el. Pennáról kardra kelt tehát Szapolyay, és Grittit Esztergomnak Ferdinándtól való visszavételére küldötte,
amint mosdják Szulejmán hagyásából. Már kevés napok alatt feladta
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volna magát Esztergom; de Gritti megtudván, hogy Szulejmán török
császár ismét Mohácshoz, onnan pedig Kőszeg alá szállott; annak vivását félbehagyta, és Szulejmánhoz ment. Kőszegről Grécz alá költözött . zulejraán, tís onnan fenyegette Bécset, de ahoz közelebb menni
nem bátorkodott > mivel ötödik Károly császár oly alkalmas táborral
jött annak ótalmára, hogy attól Szulejmán megrémülvén, szégyen fihre
visszafordult Konstantinápolyba. Sokat kérte Ferdinánd Károly császárt, Szulejmán eltávozása után, hogy ezen nagy erejét forditná Szapolyay ellen: de bizonyos okokon jobbnak Ítélte a császár , spanyol és
német katonáit Olaszországba visszaküldeni. Mindazáltal az olaszokat
kész lett volna Bécsben hagyni, hogy azokkal és az ausztriaiakkal Ferdinánd Szapolyay ellen dolgozhassák, ha az olaszoknak ott maradni kedvők lett volna, és mind a császárt mind Ferdinándot mozsdatlan szókkal nem illették volna. így aztán kénytelen volt a császár minden
erejét Bécs alól visszavonni; az esztendő végén pedig a Csallóközben,
Megyer nevű faluban, a két koronás fej négy. hónapig tartandó fegyvernyugvásra lépett követei által; a többek közt ilyen pontok alatt,
hogy* mindenik rész a- maga katonáinak zsoldját kiadja, hogy azok ne
kénytelenittessenek a másik fél jobbágyait fosztogatni; hogy a kereskedők mindenik rész birtokában bátorsággal járhassanak, kelhessenek,
hogy minden vármegyék azt tartsák magok királyának, akit a főispáay annak ismer, hogy egyik király jobbágyának se legyea szabad
a másikhoz pártolni, hogy a következő 1533. észt. 7. febr. mind a
két fél követei, a fegyvernyugvás meghoszabitása végett Óváron öszaaejőjjenek stb. Össze is gyűltek a mondott napra és helyre a biztosok, és ott a fegyvernyugvást továbbra is nyújtották, mely után Saapolyay, Buda városának minden lakosait, és azoknak maradékait, az
országnak valódi nemesei közé számlálta, eddig ő hozzá mutatott hftségftkért; de azok attól- nem sokára elmaradtak. Ekkortajhan, vagy
azélőtt nem sokkal ment vala Gritti Lajos gubernátor Konstantinápolyba, ahoanan 1534. észt. jött vissza, mintegy hétezer törökkel Írdélybe, aholott is U az erdélyiek Meggyesnél megölték. Mo^ják hogy
Kig Meggyesen beszorítva tartották őt, írt volna Szulejmán Szapolyaynak, hogy annak életét ótalmazza meg; de Szapolyay annak veszedelmét örömest csak ujjai közt nézte, annyival inkább, mivel ügy
esett vala értésére, hogy Gritti az ő megrontására jött vissza, azértis
azzal mentette magát Szulejmán előtt, hogy a Czibak haláláért, Gritti
ellen felzendalt erdélyiek dühösségének ellene nem állhat, tfemosak
fegyvernyugvást kötött, hanem békességet is próbált Szapolyay Ferdinánddal 1535. észt. Ugyanis Frangepáu Ferencz által megnyerte Ká-
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roly császártól, hogy az a lűttichi püspököt és Scepper Koráéit
Bécsbe, azután Poesonba küldötte, hogy azok ott ő közötte és Ferdinánd közt állandó békességet csinálni próbáljanak; melyen azok dolgoztak is, de nem boldogulhattak. Nagy kárt vallott Szapolyay
akkor abban is, hogy két hatalmas ember állott ő tőle Ferdinándhoz,
úgymint Laszky, akit a minap fogságba tétetett vala, és Péter a moldvai vajda; melyért ez Ferdinándtól Csicsó, Küküllő és Bálványos várait, és Besztereze városát nyerte ajándékba. Váradon mulatott Szapolyay 1536. észt., mikor Ferdinánd taltóczi B£nffy Boldizsárt Erdély
elfoglalására küldötte, melyet Szapolyay megértvén, annak seregét Szatmárnál Kun Kocsárd által nagy részént vagy levágatta, vagy elfogatta.
Ugyanakkor kertit Kassa is az ő kezére. Hasonló sorsa lett Tokajnak
is 1537. észt. 3. máj. Két rendbeli vezért küldött volt ekkor Ferdinánd ő ellene; először ugyan Ebersdorfot és Serédy Gáspárt, azután
pedig Vels vagy Fels Lenártot. Ez az utolsó, minthogy jobb erővel
jött, mint az elsőbbek, szerencsésebb is volt; mert..nemcsak Tokajt
vette vissza Szapolyaytól, hanem Sóvárt, Sebest, Sárost, Regédet, Tálját, Kapit, Boldogkőt és Makoviczát is elfoglalta ő tőle. Mindezen
fegyverzörgések között is, szüntelen folytak a két rész biztosai között
a békességes alkudozások, hol Körmöczbányán, hol pedig egyebütt,
mindaddig, mig aztán 1538. észt. 24. febr. azok Váradon a békesség
negyvenkét pontjait megkészitették, és magok neve aláírásával s pecsétjével meg is erősítették, melyek közöl ezek voltak a nevezetesebbek: hogy mind ötödik Károly császár, mind Ferdinánd Szapolyayt
magok atyjafiává fogadják, és őt magyar és dalmátországi királynak
nevezik; mindenik rész bátorságban birja Magyarországnak azon részét, mely most kezénél van; Tót, Horvát és Dalmátországok maradjanak Ferdinánd hatalma alatt, Erdély Szapolyaynál; az ő halála
utál pedig az egész Magyarország szánjon Ferdinándra, vagy annak
örököseire; ha Szapolyaynak fia lesz, az elégedjék meg azon örökségekkel, melyeket Szapolyay királysága előtt birt és szepesi herczeg
névvel; lemond Szapolyay minden szövetségről, melyet akárkivel kötött
volna a császár és Ferdinánd ellen; mindakét fél donácáoi megtartják
magok erejét; az országban csak egy palatínus legyen, mind a két király
ígéri maga erejét az ország ótalmazására, s a t. Ezen pontoknak meg*
tartását Károly császár részéről a lűttichi érsek, Ferdinándéról Vels
Lénárt, Szapdyayéról pedig Frangepán Ferencz, Statilius János, Martinuzzi György, Brodaríes István, Perényi Péter és Verbőcsy István
ígérték, kezekirásával s pecsétjével. Zermeg és mások azt írják, hogy
ezen alkuban Ferdinánd a Szapolyay fiának az egész Erdélyt odaígérte
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volna? de arról semmi saó nincsen annak pontjai közt, legalább amint
azokat Bethlen Farkas előadja. Mivel pedig a békességnél fogva Sza*
polyay a török barátságról tartozott lemondani, ő annak poncait mm
bátorkodott kihirdetni, és közönségessé tea&i, ne hogy ai ő régi
gyese Szulejman öt eltapodja. De haszontalan minden titkolódzás,
lejmán mindeneket megtudott, és hire fatamodott nem sokára, hogy
Sínlejmán ismét. Magyarországra készül) mely annyival hihetőbbnek
látszott, mivel azt is lehetett gondolni, hogy Üzulejmán, a Gritti Lajos, és az ő vele együtt megöletett törökök halálát sem fogja boazáállás nélkül hagyni.
Mindenek nagy rétegesben voltak, mikor meghallották, hogy
Szulejmán már meg is indult a maga táborával. Egyedül Siap^lyav
volt aki meg nem felhődzött, sőt Kolosvárra az urakat összegyűjtötte,
és egy fontos beszéddel azokat a Szulejmáa ellen való felkelésre s
állásra oly foganatoson ébresztette, hogy azokba is, mint egy uj lélek
szállott, és magokat a haza mellett szenvedendő dicsőséges halálra,
melyre Saapolyay is magát elszánta vala, nagy szívvel meghatározták.
Azonban Ibraim a nagyvezir titkon megizente Szapolyaynak, hogy
Sznlejmán nem máshová, hanem Péter moldvai vajda ellen szándékozik. Mindftzáltal nagyobb-bátorságnak okáért, Szapolyay nyolczvanezer
embert állított talpra arra az- esetre, ha Szalejmán Moldvából Erdélyt
is meg akarná látogatni; azonban mind Ferdinándnak, mind Péter
moldvai vajdának tudtára adta Szulftjmán szándékát. Ferdinánd a né*
metbirodalom részéről, n*gyvei»yolcaezer katonát ígért neki, de azok
oda maradtak, hanem aaga restéről indított aztán négyezer spanyolt
s magyart ő botsa, de átok idejében el nem jöttek. E volt az oka,
hogy soha többé Szapolyay > nyílván le nem mert mondani a török
barátságról, sem a várad! békességet kihirdetni. Jóllehet pedig Péter
vajda is gondolkodott magáról, és amint írják* hatvanezer embert gytyj*
tött össse; de annak semmi hasznát ntm vehette, mert mihelyt Stn*
lejoián Moldvához kfotütett, az oláhok megrémültek, é* őt elevaosn
Sznlejmán kezébe adták volna, ha azt Péter mégsajditván, idqében
utat B«m vesztett volna, és Erdélybe Cnosó várába nem zárkó4*ott
:
volna. Hogy Siilajmáa Szufcaa^t, a Péter vajda lakó városát és mior
d«a kincsét elfoglalta, és Szapolyay késtfikteü wegímlIoiU, egy oeanzt
küldött Szapolya^hoz, ki által neki igen Kemény ttokkal hánjta m*
mére háládatlawl^lt, Smpolyay azt f^WlU/ hogy ő nem Szulejmáa,
hanem Péter vajda ellen tette a kássAUteket, ki is minthogy
most CÖÍOSÓ várában vagyon, azt ostrofttitya, és mihelyt
mindjárt elevenea 4 ^ d i Siulejmáftho*, Ezen ravw? ielelekfl
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podott Szulejmán, annyival inkább, hogy Ibraim nagyvezir is szólott
Szapolyay mellett, azértis Moldvából békével haza ment Konstantinápoly ba. Hogy pedig őt Szulejmán egészen utol ne érje a ravaszságban,
annyit megcselekedett, hogy Szulejinánnak ajándékot - küldött, és a
vajdát el is fogta, de annak alattomban megsúgta, hogy noha ót Konstantinápolyim fogja küldeni, de weinmi gonosztól ne tartson, mert ő
"gy végezett Ibraimmal, hogy dolgai jól üssenek ki, aminthogy esztendei fogsága után, Péter a vajdaságot vissza is nyerte. Eloszolván
Szapolyay feje felől a fenyegetodző fellegek, házasságról kezdett gondolkodni, melyen még eddig mindég kivül élt. Még ifjúságában kérte
volt ugyan I magának feleségül Annát, a második Ulászló magyar
király leányát; de azt Ferdinánd az ő vetélkedő társa nyerte eL Most
tehát öregségére, Izabellát, a Zsigmond lengyel király leányát vette
el 1539. észt. Csakhamar megzavarta az ő házassági örömét, az erdélyi vajdáknak, Majláth Istvánnak és Balassa Imrének, ő ellene való
pártütése, kik ellen midőn 1540. észt. márcziusban Budáról sietve elindult volna Erdélybe, és ott Balassa várait, Almást és Diódot megvette volna: hirtelen változása történvén, a további hadakozást Török
Bálintra bízta, maga pedig Gyulafehérvárra ment ,< aholottis őt nem
sokára gutaütés érte. Ounan a levegő ég változtatása kedvéért Szászsebesre vitette magát. Ott újra nemcsak gutaütés, hanem nyavalyatörés is jött reája, mely őt egynéhány napokon győtrötte. Hogy egy
kevéssé szűnt a nyavalya, épen akkor jött Budáról az örvendetes hír,
hogy neki Izabella 7. jul egy fiú gyermeket szült. Mind Szászsebesen,
mind másutt nagy volt Erdélyben a vigasság, és az örömöt jelentő
ágyúzás. \\.< :\ is annyira vette magát Szapolyay, hogy a mezőre kilovagolt , de onnan igen betegen jött vissza, és az ágyú dörgések,
olyan zaváradást okoztak ő neki, hogy attólfogva szüntelen arról panaszkodott, hogy fejében olyan zengést, bongást és zörgést érez, mintha
abban két ellenséges tábor ütközetet tartana. Más nap végképen ágyba
esett, Verbőczy István, Petrovich Péter, Török Balint, Martinnzzi
György és Eszéky János előtt testtmentomát megtette, azután meggyónt, és a sikramentommal élt. Az említett uraknak maga feleségét
s fiát ajánlotta, és hogy inkább magyart, mint idegent tiszteljenek
magok királyának, arra kérte. Meghagyta azt is, hogy az ő halála
után mindjárt küldjék el Szulejinánnak az ajándékot, melyet már ö
azelőtt annak elszánt s kirendelt vala, és annak kegyelmébe az ő özvegyét s árváját ajánlják. Közölök Martinuzzi püspököt tette fia s
felesége főtutorinak. A többiekhez igy szólott: Urak! Atyámfiai! akiket mindenkor szintén ugy szerettelek, s mások felett felmagasztalta-
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lak, mint Martinuzzit; ha nem sajnáljátok, halálom után is azt a
háládatosságot, melyet mind eddig hozzám álhatatosán megbizonyitottatok, az atyai kötelességet s hivatalt, vegyétek magatokra, feleségem
s fiam iránt. Egyetértégtek s tanácsotok által segítsétek Martinuzüt,
hogy hivatalában annál könnyebben eljárhasson. A gyfilölséget s belső
háborgást győzze meg okosságtok, magatok mérséklése 8.igaz lelkoségtek, ne hogy egymásba, mint valamely kősziklába ütkézvén, fiamat
is rólam reászáUahdé méltóságától megfosszátok, feleségemet is szomorúbb viszontagságokba s keservesebb ínségbe taszítsátok. Ezekután nyoicz
egész napon alig szólott egyet, és szüntelen a halállal küszködött. Életének jul. 22. napja, reggeli nyokz órakor vetett véget, Ötvenhárom
esztendős korában. Veráncsics Antal azt irja, hogy akkor nap egész
Erdély földindulást érzett. A mondott urak, egynéhány nap titkolták
az 6 halálát, és ő hozzá a szokás szerént mindennap elmentek az
odvari orvossal háromszor négyszer is, mely idő alatt, az ő fia s özvegye hűségére egymást erősen lekötelezték. Először ugyan Gyulafehérváron akarták őt a földbe takarítani; de azután szándékokat megváltoztatták , és az ő testével, s királyi kincsével, Déva felé Magyarországra indultak Szászsebesről. Déván egy hónapig mulattak. Valamerre
vitték a koporsót, mindenütt keserves jajgatásokkal fogadták azt az ö
hajdani jobbagyai, és egy igen szomorú jövendőnek ábrándozásával
epesztették magokat. Hogy Déváról elindultak a koporsóval, egy erdőben, egynéhány száz oláhból s rácsból álló haramia csorda támadta
meg a leghátul menő társzekereket, az ott lenni gondolt kincsért,
melynek lármáját a testet kisérő huszárok meghallván, visszanyargaltak, és a tolvajokat, közelök sokakat megölvén, elűzték. Szén akadály
meggyőzése után, a tutorok a testet Budára, az Özvegy Izabellához,
onnan Székesfehérvárra vitték, és azt ott a többi magyar királyok
hamvai kosé tették Bendkivtkl való szárazság uralkodott ebben az
esztendőben Magyarországban, ugy hogy á kijtak kiszáradtak, ami kevés
árpa kikelhetett, annak kalásza hosszabb volt a száránál, és a takarmány sató volta miatt, tizenegy darab marhát tíz forinton lehetett
venni. Nem soká nyugtatott Ssapolyay teste első temetsége helyén.
Ugyanis hogy 1543. észt. a törökök Fehérvárt elfoglalták, egy basa
azt koporsójából kivetette, és a város burájának ilyen szókkal adta
által: Ez egy a ti Isteneitek közöli ki is azt a külső városon a szent
Mihály templomában tiszteségesen eltakarította. Láng János ezen verseket irta az ő emlékezetére:
Rex oculos moriens cum clausitr morte Joannes;
Sic fertnr summog ore dedisse sonos;
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Tempóra dura mihi vivő, patriaeque, fuere,
Posteritas habeat fata secunda precor.
Dixit; sed saevae rapuerűnt verba procellae,
Secula Pannoniam, deteriora premunt. •
Szapolyay GyOrgy. János, király teatvéröcscse. Odajárt Ulászló
királylyal Bécsbe 1515. észt. Az ott Összegyűlt koronás fejek mulattatásokra, azoknak embereik április XI. napján lovaikkal verset futtat*
tak. Harminczkilenczen állottak ki a (utasra. Azok közt volt Szapolyay
György is, és az ő lova a többiekét mind megelőzte, és maga után
hagyta. Azután tiz esztendővel, mikor némely huszárok és hajdúk
Budán a zsidók s némely más emberek házát felverték s prédálták
volna, Györgynek lehetett köszöni azon lármának lecsendesedését, mivel azokat a fosztogatókat ö űzte ki a városból, lásd Szerencsés Imre.
A mohácsi szerencsétlen hadra ezer kétszáz gyaloggal, és háromszáz
vagy valamivel több lovassal ment el, Tolnán érte el Lajos királyt.
Onnan mentek együtt Bátára. Ott nevezte ki őt a király, az egész
magyar tábor egyik vezérjének. Sok ideig vonogatta ugyan magát, de
azután ilyen feltétel alatt, ha Pál Fráter (igy hitta Tomory Pált)
lesz az ö vezértársa, és hogyha az ö bátyja, János vajda elérkezik, az
vegye el Ö róla a vezérséget, azt felvállalta; de minthogy János el
nem érkezett, Tomoryval együtt vezérletté a magyar tábort. Bizonytalan az ütközetben esett-e el, vagy a futás közben. Némelyek az irják, hogy mikor a Dunán lovával egy hajóba akart volna ugratni, a
vizbe esett, és odaveszett. Hogy felesége s gyermekei lettek volna,
semmi nyoma nincsen, ösz hajáról öreg embernek kelletett volna őt
gondolni. Mikor 1528. esztendőben Szapolyay János dolgában Laszky
Hieronim Konstantinápolyban járt, a többek közt erről & Györgyről is tudakozódott Laszkytól az Aga basa, és azt mondotta, hogy
ő Mohács körül sokat kerestette annak holttestét, de nem találták meg.
8zap«lyay Jáno* teigwonO. Szapolyay János királynak Izabellától 1540. e»zt. 7. jul. Budán született fia. Erdélyi herczeg vagy
fejedelem, Magyarország részeinek ura. Magyar, Dalmát, Horvát és
Tótorezágok választott királyának is szokta volt magát irni s mondatni. Mig az ö édes anyja élt Izabella, semmi részt nem vett az
uralkodásban, halála előtt kevéssel, által akarta ugyan neki önkényt
adni az országlást Izabella, maga pedig Munkácsra s Husztra, Lengyelországhoz közelebb akart vonulni, de abban őt a halál meggátolta.
Lásd Izabella. Anyja halála után maga János is próbálta Ferdinánd
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királyijai a békességet 1560. ébzt. követei által, de nem köthetett.
Lásd Hagymásy Kristóf. Nagy kárt vallott azáltal 1562. észt., hogy
Balassa Menyhért és Sulyok György ő tőle Ferdiuándhoz állottak.
Ugyanis azokkal együtt Hadad, Szatmár, Nagy-Bánya, s némely más
városok is Ferdinánd birtokába estek. Nemcsak Ferdinándnál, hanem
Sznlejmán török császárnál is panaszkodott erről az ifjft Szapolyay, de
sehonnan nem jött vigasztal;! .sv maga nyalt tehát fegyverhez mindjárt
az esztendő elején. Gyerőffy- Mihályt 4s Pókay Jakabot küldötte Szebenbe ágyúkért, és más segítségért. A falukon minden harmadik ember tartozott felkelni s fegyverbe öltözni. ElőszÓna Szászsebest foglalta
el, és ott Orbay Miklóst és Keserű Istvánt hagyta egynehányszázad
magokkal. Azután maga a seregnek több részével Diód és Léta ellen
indult, melyeket Balassa birt, Diódot Nagy Ágoston, Szegedy Miklós
és Horváth Boldizsár 4. febr. feladták.* Léta is az őrző katonaságnak
hasonlása által 12. febr. könnyeden kézre került, de ötven katonát,
akik legelöl mentők oda be, a történetből meggyuladt puskapor megölt. Kevés napok múlva, Hadad várát s varosát is elfoglalta Striyok
Györgytől, somlyói JBáttiori István, és Némethy Ferenez által, de a
kiktől azt Balassa,* Zay Ferenczczel ismét visszavette 4. mart. Annyira
megrettent akkor Szapolyay, hogy teltében örökösen Lengyelországba
akart költözni. Apriiisben a székelyek támadtak fel Szapolyay ellen,
kik is Udvarhelyen gyűlést tartván, arra esküdtek,- hogy magokat és
szabadságokat ő ellene fegyverrel is fogják ótaimazni. Azután a vajai
me*őn, a Nyárád vwe mellett gyülekeztek Nagy György vezérlése alá.
Oda küldött hozzájok Szapolyay 14. máj. követeket, kik által ia Ő
támadásoknak okát, és azt tudakozta, miért nem mentek neki Balassa
eHea segítségül. Tizenegyed napig magoknál tartották a székelyek
Saapolyay követeit, akkor pedig azt felelték áItalok, hogy ők magok
fei ssabadságai mellett fogtak fegyvert. Először Májláth Gábort, aztáft RadAk Lászlót küldötte Szapolyay & efteoök, kik is azokat megverlek, és közölök sokakat elfogtak. Maga Szapolyay is más oldalról
mfetátut&lé vaéásztatta őket, körólők egynéhányat megöletett, neme*
lyekoek pedig orrokat s föleiket vagdaltatta el, melylyel a zenebonának
vége lett. A támadAö emlékézeéer* Udvarhelyen két kastélyt építtetett.
Egyiknek 8záfte1ytámadt nevet adott, másiknak pedig Székelybanja.
Itagách ast irja, hogy ekkor minden szabadságaiktól megfosztotta
Stsapolyay a székelyek uek bat székét, és csak a hetedik úgymint
Awmyo««4k tartotta mog szabadságát, mivel m csendesen maradt,
motor a tftfafek háborgottak. Amely katfcéiyi vagy várat akkor építtetett Szapolyay Udvarhely városának északi saélén, annak kőfalának
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némely maradványain, még ma is meglátszanak a, Szapolyay família s
Magyarország kimetszett czimerei és a következő yenek:
Haec quicunque vides eLecti insignia Ducis,
Pro Patria grates Huagare laetis ágas.
Cur vagus extremis terrarum finibus ^rras ?
En prope, quem multo sangvine quaeris, habén.
,Quippe peregrim quam sit damnosa potestas
Principis; accepta disc^re clade potes.
Plecte genn Dominó, felicibus utere fatis,
Sangvine sublato sicca manebit hnmns.

. •

Alig csillapodtak le a székelyek, mikor Heraklides Jakab, a
moldvai vajda kezdett Szapoly&yba bojtorjánkozni, ki is azt kívánta ő
tőle, hogy Csicsó és Kfikflllő várait neki adja vissza, melyeket néha
napján még Hunyadi Mátyás király ajándékozott vala a moldvai vajdának, ha pedig azokat vissza nem akarná adni, azzal fenyegetődzött
a vajda, hogy azokat Szapolyay melléből is ki fogja czibálni s vájni.
Minthogy ezt a vajdát Kréta szigetéből származottnak tartották (lásd
Székely Antal), Szapolyay ennél egyéb választ nem adott neki: A
krétabéliek mindenkor hazugok. Azonban a moldvaiak Jakab vajda
ellen pártot ütnek 1563. észt., kiknek segítségére Szapolyay, amár
említett Badák Lászlót elküldvén, a pártosok győztek, Jakabot elfogták
s megölték. Az ilyen fegyverzörgések közt sem hagyta félbe Szapolyay
a Ferdinánddal való békesaéges szerződéseket; sőt azok alatt eomlyói
Báthori Istvánt Bécsbe küldötte az alkudozásra. Mikből állottak as d
és Ferdinánd kívánságai, Ferdinánd feleletéből könnyű általlátoi, melynek summája e volt: hogy Szapolyay ne várja Szulejmán csásaár ha*
lálát, hanem még azelőtt tegye le a magyarországi választott király
titulust, és annak helyébe akar herczegit, akar fejedelmit ruházzon s
raháxtasson magára, annyival inkább, .mivel István, a negyedik Báb
fia is megelégedett erdélyi herczeg titulussal; továbbá, hogy Saapejyay
bocsássa ki maga keze kozol, nemcsak Tokajt, Szerencset, Munkácsot
s Husztot, a körölöttök lévő vármegyékkel, hanem Magyarországnak
Erdély és a Tisza közt fekvő részeit is, és érje be magával Erdélylyel; ami pedig Szapolyay házasságát illeti, már neki Ferdinánd egyik
leányával sem szolgálhat; mert az ő leányai, vagy már férjhez mentek, vagy el vágynak ígérve; -vagy pedig örökösen hazugság nélkül
akarnak maradni. Minekutána ezeket Bécsből köalőtte Báfrori Saapelyayval, ez azt irta amannak vissza, hogy mivel a dologra való vájatst
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egynéhány hónapokat, és a magyarországi s erdélyi urakkal faló* közölteiért kívánja, tehát térjen haza Erdélybe. Mindent elkövetett Báthorí,
hogy Ferdinánddal valamit elengedtessen kivánságaibél. A többek közi
azt mondotta, hogy ő semmit egyebet Ferdinándtól nem kér, hanem
csak azt, aminek már most különbenis birtokában van Szapolyay; továbbá előbeszélte, hogy a keresztyéneknek egymással való hadakozásaik által, miképen gyarapodik s nevekedik a török hataUa, és hogy
akannennyiszer meggyőzi Ferdinánd Szapoiyayt, s akármmt eltapodja;
de még is mindenkor íenmarad egy hatalmas vetélkedő társa, t. i. a
török császár, ki miatt soká azt békével nem bírhatná, amit Szapolyaytél elvenne s a, t. Mikor visszaindult Báthorí Bécsből, ott hagyta
Bécsben Szénásy Serestélyt, azzal a rendeléssel, hogyha Ferdinánd
reááttana a Szapelyay kivánságira, inig Báthorí Szathmárra vagy
Táradra érkeznék, tehát a hírrel Szénásy, nagy sebességgel ő utána
siessen. A Tiszán sem ment által Báthori, mikor őt Szénásy aszal a
válaszszal utolérte, hogy minden sxóban s kérdésben forgó tartományokat 8 várakat, meghagy Ferdinánd Szapolyay kezénél, Kisváradot és
Eosedet kivévén. ügy látszik leányát is odaígérte Ferdinánd. Mindenek örültek a Szapolyay udvarában, mikor oda a keUemetes válaszszal Báthori megérkezett, és akkor mindjárt azt határozták, hogy őt
kevés idő múlva visszaküldjék Ferdinándhoz, a szövetségnek tökéletest
ségre való hajtására. Báthorí, aki házi dolgainak igazítására fordult
vala, minekutána egy darabig .otthon híjába várta volna az indulásra
való parancsolatot, hivatlan k elment Szapolyay udvarába,.és öt kérte,
hegy tovább Ferdinándot függőben ne tartsa; de már akkor Osákj
Mihály, Szalánczy János, Békeey Gáspár s mások, akik Szapoiyayt
magok tet8sése szerént hordozták, őt az alkutól általán fogva elidegenítették; azértis Báthorít, holmi színes okokkal, maga nyakáról elhányta-vetetts, sőt alattomban hadhoz kóstíüt; mely szándékában még
inkább is megerősödött Ferdinánd királynak 1564. észt. 25. jul történt halála által. Mintegy tizenhatezer fcből állott az ő tábora, mely
Varadon gyűlt össze, Szén tábornak fővezérévé Báthorí Istvánt tette,
de maga is jelen kívánt lenni a hadban, hogy az ő személye is *
katonákat lelkesítse, Ősz felé igen nagy sárban s esőzésekben iniult
el Váradról Hadadra, melyet nem sók idő alatt meg is vett, és annak kapitányát is, Szennyesy Mátyást elfogta. Azután Bátor városát
foglalta el. Onnan Eesed alá szállott. Azt is oda Ígérte neki Báthori
Miklós, olyan feltétellel, ha hatvan nap alatt Marimilián királytól se*
gitséget nem kaphatna. így alkudt meg Kis-Várda iránt is Várday
Istvánnal 19. oktob. Tokajnál ment által a Tiszán, de a temesvári
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béget MáUkust, annak törökjeivel együtt a Tisza bal partján hagyta,
ne hogy azok pusztításaik által, a Tina jebb partja lakosait 6 ffle
eüdegenitsék. Először Kovaszó, azután Atyavárit vette meg, s mind a
kettőt földig lerontotta. Bethlen azt úja, hogy Szintért, Haknit, Rosályt, Szent-Mártont, és az eszenyi kastélyt is elfoglalta, melyet akkor Csapy Fetencz bírt Onnan Kassára szándékozott volna Zay Ferencz és Balassa Menyhért ellen; de minthogy az esőé idd annyira
ellene tárnáét, hogy katonáinak térdig, -a széketeknek pedig kerék
agyig érő pocsolyában kellett gázolni* tanácsosabbnak ítélte megunatko*
zott táborát Váradra visszavezetni, és sem Báthori Miklóst, sem Yáríay Istvánt, a tett ígéret iránt meg nem búsitani. Maximiliau királynak tudtára esvén Szapolyay erőszakoskodásai, a pozsom diétán ő el
teto hadat határoz, és magyar vezérjei mellé AlsácziáWl (Elrfaz) kihivja Schwendü, vagy amint az akkori magyarok nevezték Schweuda
Lázárt, ki is 1565. esztendőnek mindjárt az elején, Balassival s másokkal, Szerencset, Tokajt Szatmári stb. kevés hetek alatt elfoglalja.
Ezt Szapolyay megtudván, Báthori Istvánt, ag Erdőd és Szatmár közt táborozó Schwendihez küldi, általa őt a következő béktsséges pontokkal unszolván: 1. Hogy Ssapolyaynak a választott magyar
királyi titulust szabad legyen megtartani, magára ruházni, legalább a
törők udvarhoz intézendő leveleiben, 2, hogy amely erősségeket Szapolyay a Tisza és Erdély közt, a törököktől visszanyerhet, azokat
Maidmilián segítségével is magasak megtarthassa, 3. hogy nemcsak
egész Erdély, hanem egész Magyarortgág is Tiszáig Hasét várával, és
UáramaroB vármegyével Szapolyayé, és maradékaié legyen, 4. hegy
Ssapolyay a maga birtokaiban, mindea felébb való appellálás nélkül,
tökéletes torvénytevő hatalommal biijon, jószágokat ajándékozhasson,
pereket igazíthasson, stb. 6. hegy minden tisztségeket Szapolyay osz*
lógathasson maga birtokaiban, és amit kinek vagy eddig aidfttt, vagy
ezután fog adni, az annak keiénél megmaradjon; 6. hogy Maximüián
király, Ssapolyayt ellenségei ellen tartozzék segitani, és mikor Maxi*
milián wemály© sterént a Wfötök ellen viselendő hadban jeka lttz,
akkor ewmélyeseü tartozzék Szapolyay is megjelenni; 7. ha a tőrök
valami módon Ssapolyayt ki találná Erdélyből saoritaai, abban az
esetben MaximiUte adja neki Sziléziában .az opoli (dppelni) és ratibóri hensegségtkst; 8. hogy a bajor herozegnek valamelyik liinyát nyerje ki Maximilián feleségül Ssapolyaynak. Schirendi válaua a
kívánsága ide ment ki: hogy Szapolyay a magyar kiiály titahit
ejyélkor soha sem, hanem csak a nagy-orhoz saáló levskibeű öltóa*
bett nttgáia; hogy Szapolyay Erdélyt és Magyatonaágnajc anoa ré*
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szeít, melyeknek most birtokában vagyon, hemegi vagy fejedelminévvel tovább is bírhatja,.mind maga, mind férfi ágom leendő mantdéki; a törvényes dolgokat megítélheti ég eldöntheti.; de Erdély, mini
Magyarországnak egyik része, a magyar koronától el nem szakadhat/
hanem mind Szapolyay, mind férfi maradéki, a magyar király jobbagyai lesznek; ha Szapoiyaynak csak leáayi raaradaának* ároknak illendő 8 tisztességes kiházasitásokrft Maximilián fog gondoskodni; amit.
a törököktől Szapolyay visszanyerjiet, azt békével bírhatja*. s abban
Őt Maiimilián is ótalmasni fogja,.és Szapolyayval kész lesz a törökök,
ellen a harcz piacaára személy szerónt kiállani; ha Szapolyay Erdély-^
bői kiszorulna, az opoli ée ratibóri herczegségekbez számot, tarthat
de Maximilián tudta s akaratja nélkül* Szapolyay a törököket qe biz-t
gassa, s fel ne lázassza, mert akkor mind segítség, mind herczegség
nélkül fog maradni; igyekezni fog ugyan benne Maximilián, hogy
egy bajor herczeg kisasszonyt nyerhessen Szapolyaynak, de ha ott üres
kosarat találna kapái, a jülichi herczegnél, maga vér szerént val<$
atyjafiánál fog kereskedni* Végezetre a szökevényeket egyik rész se fogadja be, hanem azt az igaz arának küldje vissza. Minthogy pedig
ez a szerződés Maximilián helybehagyása nélkül erőtebn, s foganatlan lett volna; tehát annak azikkglyeft Szapolyay, Bécsbe küldötte,.
meghatalmazott követe Báthori István által; kinek is Gyulafehérváron 21. ápriL költ levelében, .ilyen parancsolatot .s rendelést szabott
eleibe, melyhez magát tartsa: hogy Maximiliánt arra kérje, hogy a
megállítandó békesség poncait hallgatásban s titokban tartsa; továbbá, mivel Szulejmin töiftk . császár -egy csauz által, Szapolyaynak
kemény büntetés alatt nMgpafanascita^ hogy amely várakat s városokat mostanában Sehwendi elfoglalt iSLe^ azokat akármi utón mődoa
vis8zakerit8€T tehát instáljen Báthori Maximilián előtt, hogy azokat
adassa mett*, ha pedig azt nem akarná, tehát az országba berohanandó török erőnek állítson Maximilián olyan, tábort eleibe, mely azt
innen hatalmas legyen visszatolni; ha pedig nem állíthat, rendeljen
Szapolyaynak olyan bátorságig menedékhelyet^ ahova magát elvonhassa; utoljára ese^eizók Báthori azértis, hpgy a Tisza ée Erdély közt
fekvő tartományt engfdja által Maximilián Szapolyaynak zgfi&mx* ha
örökösen nemig, legalább .éltéig, hogy annáÚűgva Szulejmán gyanuságát s besz#Uását elkeiülhesse; igy altján. Szapolyay i s azt fogja cselekedni, hogy nemcsak a magyar választott király névről le fog mondani, hanem .Qusztot, Munkácsot, s,mUd<m vármegyéket, túl a Tis z ^ Ifaximjliáqnak atal fog engedni, s őt magánál ftlébbvalfaak
B maga fejének fogja ismerni, sőt mind maga, mind az erdélyi urak
DL
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s rárak kapitányai meg fognak esküdni, hogy ha Szapolyay férfi mag
nélkül fog elhalni, tehát Erdély is Maiimiliánra, vagy örököseire fog
szállani; ngy mindazáltal, hogy hasonló eskü véssél kötelezze magát
Marimilián is arra, hogy idejében fog segítséget a tőrök ellen adni.
Ezekből megtetszik, hogy legalább ez idő sserént Szapolyay Örömest
bucsut vett volna a törők barátságtól, és az Ő szivében valóságos békességw indulatot buzgctttak. Elindul tehát Bécsbe Báthorí, de oda
talán el sem ért, Mikor egy feilengősebb parancsolatot, s intézeteire
egy nj zsiner mértélet kap, mely világos bkonysága lett annak, hogy
a néhai hajlandóságok s gondolatok Szapolyay fejéből már kigőzölögtek, és azoknak helyét a szálltszándékos kötetodéseknek találgatása
foglalta el. Ugyanis alig hűlt meg Báthorí helye a Szapolyay udvarában, mikor Békesy Gáspár és Bebek György Konstantinápolyból
odatoppannak, Szapolyayt eszéből Imreiik, neki arany hegyeket ígérnek ; Szulejmánnak már megnyert hatalmas segítségére!, s annálfogra
a magyar korenáml kecsegtetik, s birodalmának egész a Danáig leendő
terjesztésével ábrándoztatják. Uj rendelést s pontokat küld tehát Szapolyay Báthorí után, melyekben már a választott királyi titulusnak
letételéről, a Maximiliántél való függésről, semmi szó, s ígéret nem
volt. Munkács, Huszt, stb. Maiimiliánnak való adásáról mélységes
hallgatás uralkodott; azonban Szapolyaynak azon raló megütközése s
botránkozása jelentetett, hogy Sehwendi erősségeket állíttat s építtet,
ezenkívül: 8zapolyay a Tiszát kívánta maga birodalma határáttik, melyet ha Maiimilián nem akarna megengedni, parancsolt Báthorinak,
hogy a Bécsben levő minden európai köretek előtt protestáljon, hogy
a törököktől Magyarországra köretkeaheW ínségeknek nem ö, hanem
Maiimilián tartassék okának. Odamentek ki nagyobb részént a lentrjel köret javallass) is, aki közbenjáró Tolt az egyező felek közt.
Maiimilián, aki az ilyen habozást s csél-csapeágot gyűlölte, a lengyel köretet ugyan mfnt "ártalmas vigasztalót hazabocsátotta, Báthorit pedig, mint csalt aziftes békesség eszközét, a maga satílásán, négy*
ven katona gondjára bizta, kinek sorsát Szapolyay megtndrán,. mind
annak szabaditására, mind elébbi kívánságainak megújítására Kendi
Sándort Bécsbe küldötte, kit is MaximiHán Báthorí mellé ültetett.
Szapolyay magát megsértetnek tartván, azt a dsszáábeget* aki a fellebb való időkben, 'Balassa Jánosi Szécsén alatt megverte, Magocsy
Gáspárt 8 Bebek Györgyöt pedig Balogvárinál elfogta, mos* pedig Temesváron lakott, segítségül bitia* ki is Bebreczen UM való útjában
Pankota várát megvette, maga Szapolyay is Erdélybei naftára! meg*
indulván, Jtnct, Pmnát, Yilágosrárt elfoglalja, onnan Debrecüttfiek

Digitized by C J O O Q I C

tartott, *& ott egyedtette táltorai a Öaszánbegével, é*s a Sudáról érkezett törökökkel, kikkel együtt Szatmártftz meat, az ott magokat
besáocaftft Schwendi és Balassa Menyhért ellen, aholott is egy sikeretto* próbát tévén, BvdődÓt fogta ostrom alá, azt negyvennégy napig
tartott igen erfe elleitüiás után, amint Bethlen írja 2. aug. vette
megf és aft földig lerontotta.
Bz idő alatt Schwendi, Kis-Ar nevfi faluhoz vonta magát vissza.
Ott kereste ét fel Haszánbeg, a maga huszonötezer fórfkévei, és. #1
egy darabig háborgatta, özapolyay pedig az nlatt Nagybányát etfogUlta, Kővárt is pró*bálta> de azzal sem boldogulhatván, Haszánbegtoz
fHMrtyött. Azonban Sralejmán* Maximiliánna'k fegyvernyugvást igé>,
oly feltétetek alatt, hogy Szapolyaynak adja vissza, amit tőle mostanában elvett; hogy SehweiMttvel a további hadakozást sz&kasztass*
félbe; Szapolyayt Erdélyben hagyja békével nyugodni, az esztendőnkint való* adót küldje meg Kön&tantwápolyba stb. Mindezekre Maximtlián veáállott, és a Szulejmán levelét, követe által Kis-Árhoz küldi, hogy azt látván mind Sehwendi, mind a törökök egymás Üstökét
bocsássák el, és oszoljanak honjókba. De nagy kérdés támadt a törökök és Sefawendi ér Szapolyay kost aziránt, melyik tábor mozduljon
eWbb haza, mindenik utolsó aktirén lenni. Sok vetélkedés után a tórOkOk Multak először el, annyival inkább, hogy Demeter napja közilgettftt, amelyen 6k a Jánus tenf»ÍMnának ajtaját be szokták zárni.
Sstapolyay is Várad felé hadát visszavezette. Sebwendi az alkalmatos^
sággal élvén, s MaximiliAntiak aztfáit hirt sem adván, Balassa Menyhértet Nagybányára, egy más hadnagyot Jenő visszavételére ktíldi,
maga pedig Saendrfó száttja' meg, melyet akkor Bébek György bírt
vaia* Misd t három helyen szolgált a szgretícse, Nagybánya, Jenő,
Sfaesdid MaiimiMáaé lettek, mely dologról Szapolyay a nagy urnái
pmwtt-tett, de MiwímiHáti sem mulatott senrmit is el, amivel Szapctyayaak a török udvarnál árthatna, Á többek közt azzal akarta
Styrttjmánt fttfeél «HdegeaHe.fii, hogy aaem - békessége* pontokat, melye*
k*t Bátlori hozott vala Béesbe Scapolyaytól, d« amelyek a bordában
httson néikflL maradiak vala, még talán az eredeti kéairásban Szul^mánhoz elfctldötk, és ét arra kérte, hogy többé Stapolyaynak pártját ne fogja, haieoa ói a k6te&d4 békességből egészen zárja ki. Egy
csudálatos szerencséje vek az akk*r Szaoolyaynak, hogy az említett
irttok, olyaa évában jutottak Szulejmái^ioz, melyben am»k elméjét
oíyan idóáec; ítélet foglalte vala el, melynél fogva a legszombetünlWí, s>rt4*gwabÖ igaifiágct is el nem hitte, ha egyszer a M*xim*liántól Btíármtáott; aimyira hogy Szipolyayt, á hűségtelenség s yiz13*
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eszüség vétkéből a basák- előtt, még maga tisztogatta; miadaeáltal
Maximilián levelét, egy csausz által Szapolyayhoz elküUtotni parancsolta. Megdöbbent s egészen elámnlt Szapolyay a levél látására, és
alig tudott róla eszmélni mi tévő legyen. Utoljára abban állott meg,
hogy maga személyében Konstantinápolyim menjen, a gyámság magelőzésére, vagy ha már éledt volna, annak eloltására; mely maga
meghatározását a kolosvári diétán jelentvén *a rendeknek, azok ő neki
megköszönték., hogy a, haza megmaradásáért s javáért magát vesaedelmezteti, és ő mellé útitársakat válogattak magok kftzőL De előre
visszabocsátotta, ajándékokkal megrakva a csauszt, s azzal együtt
maga is követeket küldött, kik által Szulejmánnak megiaente, hogy
maga is rövid időn annak lábaihoz borulva kívánja magát menteni.
- Igen jó vérrel találták- a követek Szulejmánt, ki is általok azt a választ adta, hogy most maradjon veszteg otthon, hanem majd jövő
esztendőben, mikor Szulejmán Magyarországra jövend Maximilián ellen,
akkor látogassa meg őt, most pedig országa határit erösitee stb. így
aztán Szapolyay csendességben otthon maradt, és a vallás dolgába
való elegyedésre magának időt talált és szakasztott A felébb valő
időkben, először ugyan Luther, azután pedig Calvin tudományára tanította őt Madár. Dienes, az ő udvari papja; de mostanában a szentháromság tagadó Soczin eretnekségével fújta tele őt a híres Bkndrata
György, aki mind neki mind hajdan az Ő édesanyjának Izabellának*
udvari orvosa volt. Ennek ösztökéléséből Madár Dienest hivatalából
elbocsátotta, és annak helyébe Dávid Fereoczet Soczin buzgó követőjét állította. Ez nem volt, elég, hanem 1566. észt. 15. mart a tordai gyűlésen azt a végezést csinálta,. hogy a románó-katholika valláson levő egyházi személyek, valakik régi vallásokról le nem mondának, az ő birtokából kimenjenek. Eaváltképen a váradi káptalaatali
urak lettek ennek a szomorú törvénynek kevés napok múlva virégv*sámapján boldogtalan áldozatai. Azonközben egy athnáme, vagy parancsolat érkezik Konstantinápolyból, a nagyúrtól Szapolyayhoz, mezben a nagy-ur, valamint hajdan az Ő atyjának,. ugy neki is most,
erős esküvéesel azt igérí, hogy sem 4t, sem Erdélyt, s Magyarországrnak most ahoz kapcsolt részeit, soha is el nem fogja hagyni, azt is
hozzáadván, hogy Erdélyt maga szabadságaiban örökre megtartja. Szapolyay történhető hálája után, a fejedelem választását az ország rendéinek szabad akaratjára húza, azt megerősíti, hivatalába való beavatásakor annak egy szépen felkészült paripát, királyi pálosát, zászlót, kardot, fejedelmi bokrétáé sftfiumot küld, csak hogy mind Szapolyay, mind az ő utána való s követtezendők, a szokott adót, ai ő
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kincstárjába esztendőnként bekQldjék. Szapolyay ennek a maga édes
atyja helyett való atyjának biztatását vévén, a Maximilián hoz hűséges urakhoz, és- annak birtokában levő magyarországt minden vármegyékhez, mindjárt ilyen summájú leveleket küldöz': hogy ha magok s
hazájok megmaradása szivökön fekszik, Szulejmánt a maga mostani
nyugodalmából engedetlenségek által a boszuállásra fel ne költsék, hanem magokat Szapolyay alá bocsássák, melyre való készségűknek nagyobb bizonyságára, minden magyar vármegyék négy követet intézzenek a most emiitett tordai gyűlésre, hogy azokkal a szükséges dolgok felől értekezhessek. Sok vármegye mihelyt vette az ő Írását, azt
mindjárt elküldötte az Ungvár -körül táborozó Schwendiliez, ki is azt
látván, Ő is azonnal leveleket repített marcziuá elején az országban
saélyel, s mindeneket arra intett, hogy Szapolyay lázasztó szavai által magokat elcsábittatni ne engedjék, és Tordára kemény büntetés
alatt követeket ne küldjenek, ügy látszik, hogy nagy foganatja is
lett az ő tilalmának. Mártius hó utolsó napján újra egy csanzt indit
Szulejmán Szapolyayhoz, egy jó vérü paripával, egy aranynyal szőttes
felső ruhával, egy arany övvel, egy drága kövekkel s gyöngyökkel boglározott, tiszta arany markolatu s hüvelyü pallossal, és azzal az izenettel, hogy ő 'minden órán indulni fog egész erővel a magyar király
Mazimilián ellen; azért Szapolyay is magát készen tartsa, mert eljött
már valahára a németeken való boszúállásnak, és az általok elvett
várak, 8 tartományok tőlök való' visszafoglalásának ideje. A basák pedig azt irták neki a csanz által, hogy mihelyt meghallandja ó* fönségének, Szulejmánnak a Dunához való közelítését, azonnal siessen annak udvarlására, ígérvén, hogy az neki hasznára s becsületére fogna válni.
Megköszönő levelekkel s- ajándékókkal megtisztelve bocsátotta
vissza a csauzt Szapolyay, maga pedig minden fegyver nélkül, csak
íróval való foglaláshoz fogott. Nevezetesen Gyulavárát kérte Kerechény
Lászlótól fel, Báthori Kristóf által, de aki neki igen nyers tagadó
feleletet adott. Azonban Szulejmán a maga ázsiai seregét Drinápolyba
előre kflldi, a macedóniai, peloport&usi és ráczországi akanczgyákat
Zsófia ^városához, a prékopi, va'gy krimi tatárokat pedig a szilistriai
mezőkre parancsolja gyülekezni, hogy azok ott várják meg őt.- Maga
Szulejmán június elején Indult el a testőrző sereggel s a jancsároktal, egy fehér lovon Konstantinápolyból, és azon épület előtt, melyben Maiimilián követei voltak, igen nagy pompával lovagolt el, hogy
tteok ő fényességét láthassák. Az ő elindulását Szapolyay meghall*
ván, ő is a nemességből válogatott ötszáz lovassal, kétszáz gyaloggal
efertiehányv ffarral és háromszáz kocsival s - társzekérrel 16. június
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Gyulafehérvárról kimozdul, és Déva Lugosfelé tiz nap alatt Pancsovához érkezik. Már akkor Szulejmán Belgrádnál pihent az emiitett
akanczgyákkal, tatárokkal s jancsárokkal. Mindjárt jöttek-mentek
csauszok és szandzsákok Szapolyayhoz, kik neki minden jót igéitek
Szulejmántól. Más nap úgymint 27. jun. egy igen szép hajót küldött
Szulejmán a Dunán Szapolyayért. Szulejmán a Zimonyi vár mellett
egy magas helyen vonatott sátort, hogy onnan szemlélje a Szapolyay
menetelének pompáját. Négyszáz lovassal ült hajóra Szapolyay, kikkel
hogy a Duna másik partjára ért, Belgrádbau sok ágyú szólalt meg
az o köszöntésére. A viz partjától fogva a Szapolyaynak rendelt szállásig mindenütt két sorjával állottak a. török lovasok, kik közt, a szokás szerént, a leggondolhatóbb mélységes halgatás s csendesség uralkodott. Sok szandzsák és csausz volt Szapolyay kísérője. Midőn a Szulejmán sátorához közelitének, a czeremónia mestere előre megmondotta Szapolyaynak, hogy mikor a kinyilt sátor előtt, melyben Szulejmán mulat, ellovagol, Szulejmánt, aki őt abból nézni fogja, a földfelé hajtott fővel tisztelje meg. A Szapolyay főhajtásakor az ott lévő
törökség, háromszor kiállott Allát. Minekutána elhaladt a sátor előtt
Szapolyay, mondják, hogy sokat beszélt Szulejmán a mellette lévő basáknak ő felőle. A többek közt azt mondotta, hogy nem nyugszik,
mig őt magyar királynak nem koronáztatja. Mihelyt a neki rendelt
igen drága és czifra sátorba elérkezett Szapolyay, török kísérőit mindjárt elbocsátotta magától köszönettel. Ugyanabban az órában egy basa jött ő hozzá Szulejmántól azzal a rendeléssel, hogy holnap a török
vallás törvényei szerént ünnepelni fognak; azért is Szapolyay otthon
veszteg maradjon, holnapután pedig Szulejmánt meglátogathatja. Az
ünnepre felvirradván, a szokott istenitisztelet után, Szulejmán a
Szapolyay elérkezésén való örömének bizonyságául, a táborban lévő minden kisebb s nagyobb ágyúkat, s puskákat kisütőgettet, azonkívül
minden közkatonának ezer ásprát vagy krajczárt, a beglerbegeknek
ötvenezerét, a szandzsákoknak s más bégeknek harminczezret, minden
inasoknak, lovászoknak, főzöknek, mosóknak s egyéb tábori cselédeknek és szolgáknak pedig ötszázat osztogattat ajándékba. Ünnep után
való nap reggeli hét órára adatott szabadság Szapolyaynak a Szulejmánhoz való bemenetelre. A rendelt időt ilyen öltözetben várta Szapolyay, nyusztos selyem kalpagot tett maga fejébe, melyen egy szokatlan
nagysági karbunkulus ragyogott, nyakába egy drága kövekkel, s gyöngyökkel kirakott arany lánczot vetett, melyről egy kilencz gyémánttal és négy
karbunkulussal ékeskedő finom arany kereszt függött, mely a néhai Zsigmond
magyar király drágaságai közöl maradt eleiről ö reá; derekán az a
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pallos tündöklőt, melyet.a minap Szulejmán küldött vala neki;
ripája kantálját s qyeregszerszámát huszonnégyezer aranyra tették.
Nyolcz óra tájban jött elő a czeremónia mester, aki öt Sznlejmánhoz
meghívta. Már akkor azaz jancsárt rakott volt meg Szapolyay az
ajándékokkal. Most hát maga is elindul ilyen készülettel: mind elttU,
mind atána ötven-ötven csanz ment, körülötte voltak a janosár aga ás
más előkelő törökök B a főbb magyar urak; mind. lóra zaboláját,
mind kengyelét kótfelől, kengyelfutók fogták. Csak egyedül ő ült lovon, mások mindenek gyalogoltak. Hogy elértek a nagy nr sátorához,
Szapolyay annak pitvara előtt megállapodott, és oda előre a jancsárokat küldötte be az ajándékokkal; kik először is egy arany tányért
és azon egy nyakbeli ékességet mutattak be a nagy urnák, melyet as
ahoz értők, ötvenezer aranyra vetettek. A több sok ajándékok közt,
nevezetes volt az az igen kicsiny utódra, melynek igen apró kerekeit
csak az éles látású ember szem láthatta, és amelyet Egyed nevű
magyar órás készített Enyeden. Maga Szulejmán ezt az órát százezer
arany forintra becsülte. A többi ajándékokat elhallgatván, harminoz
szelíd és madarászaira jól megtanított sólymot vittek be a jancsárek.
Az ajándékok megtekintése után, beszóllitotta magához Szapolyayt
Szulejmán. Kilenez vagy tiz magyar úrral ment be Szapolyay
az aranyos és drága kövekkel gazdagon kirakott székbe© ülő nagy*
úrhoz, kit is midőn térdhajtással tisztelne, és aanak kezét meg akarná
csókolni, a nagy-ur maga jobb kezét oda nyújtja néki, s az kesét
megfogva© így szólott hozzá: Isten hozott édes fiam! Alj leJ melyet midőn Szapolyay nem akarna cselekedni, újra kétszer s háromszor is azt mondotta Szulejmán: ülj le édes fiam. Miolta még
csecsemő karában Buda alatt fiává fogadta vala őt Szulejmán,
ezolta mindenkor s most is minden szavában fiának szólította
8 nevezte ó i Leült hát Szapolyay az egyneháqyszor megújított JBKgalmaztatás után a Szulejmán jobb keze felöl lévő székre, úgymint
amely helyet a török szokás alábbvaiónak hatácoftott, a bal kée felől
valónál. Azután a magyar urakat, Osáky Mihályt s a t vitték a csauzok, a szokás szerént, karjokat erősen megragadva, a Sftűejmán ruhája megcsókolásara, mely. után ezek az urak más sátorba mentek. így
maga maradván Szulejmánnal Szapolyay, igen nagy seeretettelr nyájassággal s lebocsátkozással beszélgetett vele. A többek közfttt ezeket
mondotta neki. Semmit sem kívántára inkább, mint azt, hogy téged
lássalak, akinek atyját néha napján ótalmam alá fogadtam vala; és
iglü okosan cselekedted, hogy minekelőtte meghaltam Voma, hozzám
jöttél, hidd el hasznát fogod venni ezen fáradtságodnak. Akkor Saa-
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potyay az o lábaittbz borult, és jó indatatját kőszfete. Seulejmán pedig őt oimafr felemelvén, megölelté, és ilyen szókat intézett nozzája:
Legyen jo* kedved, az egész világnak meg fogom mutatni, hogy az Is*
tan, ai alkalmatos eszközök utal, eleftU fogva segitőjök volt az árváinak. Továbbá arról értekezett ő tőle, van-e jó ereje Maximitíái
ellen, s a t melyre', midőn Szapolyay megfelelt volna, Sznlejmán a
basákhoz fordult,, és arról beszélt, mennyire hasonlít a Szapolyay kinézése s ábrázatjft néhai édes atyjáéhoz, kinek is hűségét, erkölcsét,
nagy lelküaégét nem gydz4e eléggé magasztalni. Élni akarván Szapolyay a kedvező környülállásokkal, egy előre elkészített esdeklő levelet
nyújtott Sznlejmánnak, ki is annak velejét és summáját meg sem tudakozván, azt Mohammednek, a nagy-vezérnek általadta, olyan páran*
csolattal, hogy akármi -kérők vagyon abban, azt Mohainmed teljesítse.
Mi rótt az ő kívánsága, bizonytalan. Istvánfly azt mondja, hogy Budát kérte volna róna. Forgách pedig azt irja, hogy a maga birtokai határainak kimutoqatásáért esdeklett volna, de akármi volt az Ő
kévésének .tárgya és ezélja, a bizonyos, hogy semmit is nem nyert,
egy ré>cről: ugyan Szulejmán csakhamar történt halála, más részről
pedjg Mohammednek ő reá lett megboszankodása miatt. Ezek utam
ejbocsÚBOtt Szapolyay, és ugyanazon pompás CBeremomával ment viszsea.nmga sátorába, melylyel Szulejmánhoz jött vala, ki is akkor 4 utána
égy naablya seijat, egy tenyérnyi szélességű bandzsáirt, és egy kardot
kUtttt neki ajándékba, melyekről Forgách azt irja, hogy azok minden bec8üt meghaladtak, és hogy ő azoknál soha semmit is drágábbat
nem látott. Ezenkívül négy derék lovat is kftldött, melyek az aranytol és drága gyöngyöktől alig látszottak. Ami pedig Mohammed nagyvezér ő tőle való elidegenedésének okát s alkalmatosságát illeti, az
ebből állott Minekutána Szapolyay visszatért maga szállására, Mohinmed egy ágit kQldött vala ő hozzá, ki által azt izente neki, hogy
Mohammednek nagy kívánsága volna ugyan M meglátogatni, de attól
egy részről sok foglahlatossága fogja *1, más részről pedig vallásának
törvényei tiltják el; minthogy pedig őt Szapolyay apjának szólította,
ne terhelteinek hát, mint fiu apjához, az- ő sátorába elmenni, s őt
meglátogatni, mely tisztesség tételét soha nem fogná megbánni. Ingyen sem goadorváfl Mohammed, hogy Szapolyay a szíves hivatalt megvetaé, már ékesítette a maga sátorát, herdatta elő a neki szánt ajándékokat, hivatta magához a fflbfr törököket, állította rendbe sátora előtt a
jancsárokat, bogy őt annál fényesebb pompával fogadhassa, és őt igen
nyughatatlan óhajtással virta. Sem maga Szapolyay, sem a mellette Wv*
magyar urak ra> voltak idegenek ettől á tisztesség adáetol; az egy.
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Békesy Gáspár szegezte annak magát ellene, Illetlen dolognak
álitván, hogy egy király egy idegen hatalmasság szolgájához oly különös tiszteletet matasson. Minthogy tehát Szapolyay, minden más
tanácsosi felett az előtt is különösen szokott hajlani Békesy szavára,
most is annak a helyhez s időhöz épen nem • illő tanácsa állottá
ki a próbát, melynél fogva Szapolyay azt a választ adta Mohainmednek, hogy ő is óhajtja a nagy-vezérrel való együttléteit, de hogy a beszélgetés annál jobb s alkalmatósabb móddal eshessek, szükségesnek
itéli, hogy mindketten a mezőre lovagoljanak ki, és ott jöjjenek össze.
Leirhatlan, mennyire neki búsult Mohammed, ezen váratlan izenetre,
mindazáltal magát megtürtőztette, és csak azt felelte, hogy bokros
foglalatosságai miatt mostanában sátorától nem távozhatok el. Azonban
ettől fogva aláttomban meg nem szűnt Szapolyay kedvességét Szulejmán előtt, mikor annak módját ejthette, alább-alább szálíitani. Egy iz*
ben a tisztességnek legmagasabb polczára s grádusára is; tudniillik a
maga ebédjére is akarta Szulejmán Szapolyayt méltóztatni, de arról,
ezzel a keresett okkal verte őt le Mohammed, hogy ha a különbenis változó egészségű, és a török ételekhez szokatlan gyomra Szapolyay, mostanában valami nyavalyát kapna, mely neki halált okozna, a keresztyének minden bizonynyal arra vetnének, hogy a nagy-ur asztalánál
mérget adtak be neki. E nem volt elég, hanem Mohammed halogatása
miatt, Szapőlyaynafc minapi kérése, s annak teljesítése felöl való reménysége is füstbe ment. Azt tette hát fel magában, hogy Temesvárt
és Lippát fogja kérni vissza Szulejmántól, de némely bárók neki tudtára adták, hogy azt haszontalan próbálná, mivel már mind a két helyen török templomok vágynak épitver, és igy a törökök nagy prófétája
törvénye ellen, Szulejmán azokat senkinek nem adhatja. Azértis egy
ttj esdeklő levelet íratott Szapolyay, melyben a Körös vize, és Erdély, a
Szolnok és Debreczen közt fekvő tartományt, ezenkívül háromszáz kinevezett rabot kért vissza Szulejmántóh Maga vitte el Szapolyay ezt
a levelet a Szulejmán sátorába, más ruhába öltözködve ugyan, de hasoníó pompás ceremóniák közi, mint amilyennel a minap vezettet
vala őt oda. Ekkor is nagy szeretettel fogadta őt Szulejmán, a levelet
tőle elvették: és & többek közt azt mondotta: íme ilyen vénségemben,
hadaimat a te kedvedért hoztam ide, s meg is határoztam magamban,
hogy vissza sem indulok mig számodra mindent vissza nem szerzek,
valamit Maximilian elvett tőled; ha szinte Bécs kőfalai alatt kell is
meghalnom, kérjed hát az Istent, hogy nekem adjon diadalmat ellenségimen, mert álhatatosan feltettem, hogy téged háromszorta nagyobb
méltóságra emeljelek, mint amilyenben most vagy. Azután az esdeklő
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levelei * nagy-vezérnek általadta, megparancsolván, hogy az abba foglalt kérést, haladék nélkül teljesítse.. Szapolyaynak pedig meghagyta,
hogy Erdélybe írja meg, micsoda kedvességet talált ő előtte, és mindeneket a csendességre intsen, ezenkívül azt is javasolta neki, hogy
haza siessen* nehogy .sokáig való távolléte valami zendfllésre szolgáltasson alktimato8ságot. Ezzel Szapolyay felkeli ülő helyéből, Szulej*
máhnak ily tiszta indulatját megköszönte, s tőle elbúcsúzott Szukjmán is felállott, Szapolyayt egynéhányszor édesdeden megölelte, sok
izben maga kedves fiának nevezte, és sok jó kívánással magától elbocsátotta. Mihelyt Szapolyay kiment az ő sátorából, mindjárt leveleket íratott Szulejmán a magyar urakhoz; és azokat az országban azokhoz mindenfelé elküldözte, arra kérvén őket, hogy Szapolyayboz álljanak Minmiliáatól. Azalatt odaérkezett Sralejmán táborába
a fonoda király követe is, aki ura nevével Ssapolyayt megkösrtntötte.
és neki királya szolgálalját minden lehetőkben ajánlotta. Szapolyay
megköszönte a királynak róla való megemlékezését, s -ő is tőle telhe»
tőképen késznek ígérte magát a király kedve töltésére. Ezekután elküldötte ő hozzá Mohammed a kívánt válaszszal- az esdeklő levelet,
visszaadott neki egynéhány foglyokat is, kikkel Ssapolyay, amwsoda
pempával Zimonyhoz jött vala, hasonlóval költ által a Dunán Pancsováhtz, onnan előbbi utján Erdélybe Kolosvár alá sietett, ott fekvő hadához; Szulejmán pedig Szigetre indult a hires Zríny Miklós ellen.
Kolosváraól Varadra jött Szapolyay, onnan pedig Tokaj falé igyekezett.
Útjába ejtette a zsákai várat, és azt Bay Andrástól elvette, azután
Bajon várát is elfoglalta, hogy Tokajhoz érkezett, sok ezer tatár és török ment oda, csak kevés idő múlva, Szulejmán rendeléséből, az ő segítségére, akik a Mád ée Tálya felől való mezőn telepedtek meg, maga
pedig Szapolyayt a Tiszán most készült hídnak két végén, és igy a
Tisza két partján szállította még táborát. Míg Kapitány György az ő
egyik igen derék hadnagya él nem esett, igen vitézül ostromlották
Tekajt a katonák, de annak esete után, nagyot csüutdt aioknak tfiie.
Aszóban Szulejmán Saget ostama közben 4. sept meghal, akiről
Bethlen a következőket jegyzi meg, hegy U ő adott az erdélyi követeknek Konstantinápolyban, még pedig ingyen, és minden adózástél szabad házat, melynek azonkívül azt a szabadságot adta,.hogyha
valamely rab a törökök kezéből kiszabadul, és azon épületbe szaladhat ( az erdélyi követ akaratja nélkül, azt onnan ne legyen szabad kihozni, továbbá, hogy ő az erdélyi követek táplálására, bizonyos summa
pénst rendelt; utoljára, hogy halála eWtt kevéssel, Sziget alatt lett
teetamentomában az ö utána következendő császáréinak meghagyta
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liogy Erdélyt (melyet 6 maga veteményes kertjének szokott valá ne*
vezni) juaaiban & awfefl teásaiban tartsák nwg. Ebben s'kizkBfssofc*
tak tart&t;odni az erdélyi követek mindaddig, míg aztán Drdély A
felséges ausztriai ház kezére, került Továbbá azt is irja Bethlen, hogy
mihelyt Szulejmánbol a lélek kiszakadt, annak halálát mindjárt megírta a nagy-vezér Seapolyaynak Tokajhoz, megparancsolván, hogy *zt
jé lafcat alatt s titokban, tartsa,* aaonban' magáról viseljen gondot
Megértvén Szapoiyáy. Sznlejmán halálát, mindjárt félbehagyta lokaj
ostromát, és még akkor éjjel, elö álomkor seregét a Tiszán által kflU
ttztette, 8 tábori eszközeit előre Debreczenbe, onnan Varodra éiktfldötte, a hidat pedig elbontatta; hogy pedig katonái azt ne gondol*
hassák, ho^y valasni igen közel lévő ellenség etöl kell nekik nyomulni, és igy azokat valami szokatlan rémülte ne foglalkiaa él; tehát
maga egy válogatott csoporttal leghátul ballagott titánok* A talárok,
akik Szapolyay segítségére valának küldve, nemcsak az, hogy Mki
aanmű hasznára nem voltak, hanem valamint a Matimilán, ngy az
6 jobbágyait is vagy-öldösték, vagy rabezijiu kotöaték. Keserves do»
l#g volt látni a Tisaa és Szamos melléken AZ áltatok felgyigftgatett
városoknak s faluknak* éjjel qgyan lángjait, nappal pedig az égre
enwlkedo íüstjeii Sehwendi Láí^rlett volna MaximiHáetól azoknak
OMgzaboláiására kirendelve, de ő hol Kassáról, hol Ungvárról nézte á
nyomorúságot s ínséget, és a frikánként koboró tatórottal csak e g y
8JMT sem bátorkodott szembeáUani. Az egy iíj« báró Homonnai lat*
ván vállalkozott, aki egynéhány katonákkal s partiatokkal azoknak
egy kis szárnyát Kapus nevű városkánál meg merte támadni, me*
ly«t ugyan ott emberül össze is- tört. Egy másik kis sfeárn^ok Beregszászra csapott, áhoiott is a lakosok a templomhoz gyűlvén, azzal
egy ideig ott viaskodtak, de annak erejét nem soká állhatván, a templomba vették magokat, és ami kevés arany, ezftst s drága ruha volt
nálok,. azzal engesztelték meg, s rázták le nyákokról a dfthös tatárokat. Ilikor Szapolyay Tokaj ajól Debreczen felé utaznék, Deforeczen és
Balmaz-Ujváros közt mintegy tiaenötezwr ilyen tatárt talált el8 pré^
dával ratva. Beektdl követei által kérte vissza a kerejwrtyén rabokat,
kiket mikor azo,k nem akarnának visszaadni, azokkal oly ezieiwwséa
csatába elegyedett* hogy azok nemcsak a rabokat voltak kénytelenek
ott hagyni, hanem kéziveket, nyilaikat, tegzeiket is, a ftrtás közben
elhányták, és egyik része Moldva, másik pedig Podoüa felé vette
útját, Szapoljay pedig a nyert .győzelemmel haea Erdélybe " tar*
tott* de abo| esak a következett 1567. esztendő* elejéig maradhatott csej^essegben, Ugyanis akkor aa ö egyik hívének s hadai
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főkapitányának, Bébe! Györgynek jószágát, Szádvárit, Borsod vármegyében, Schwendi Lázár elfoglalta, azután Munkácsot is, melyet
mindeddig Szapoiyay birt vala 17. febr. megszállottá, s nem sokára
megvette; a huszti várat is próbálta, de azzal nem birt. Először csak
követ és penna által feddődzött Szapolyay Sohwendivel, de azután a
temesvári béget, akiről' már felébb is volt szó, Haszánt Ötezer törtkkel maga segítségére hitta.* A bégét a Tiszán általküldötte, ki is
ott Déc&es, Putnok, Finke, Vadász, Monokvárait és másokot is ostrommal megvette, azután Torna, Régécz, Kassa, Eger és Szendrő vidékét
tűzzel, vassal pusztította, és onnan mintegy tizenkétezer foglyot vitt
el rab szijjon. Azalatt innen a Tiszán Kővárt és Nagy-Bányát fog
lalta el maga Szapolyay, aki ekkor a maga győzelmeit kétség kivfil
tovább is folytatta volna, hanemha egy hirtelen nyavalya őt NagyBányáról haza Qyulafehérvárra utasította és kisérte volna. Azonban
minduntalan folytatta a MaiimiKán követe Veráncsics Antal, a tőrök udvarnál a békesség felett való alkut, melyet 1568. észt végre
is hajtott Drinápolyban. Ugyanakkor érkeztek oda a szokott adóval
10/ márt a 8zapolyay követei, Orbay Miklós és Balogh Ferencz, kik
által meghagyta a fóbasa Szapolyaynak, hogy magát a Maximiliánnal
kötött békességhez tartsa, csendesen maradjon Erdélyben, s Maiimilián
birtokiban.ne dujjon, sem maga sem más által, és ha különben cselekednék, azt a fényes kapu el nem fogná nézni. Továbbá az is parancsoltatott neki, hogy a moldvai vajdának minden mellözgetés nélktl aó> vissza Gűcsó és Kuküllő várait. Ezenkívül mégengedtetett
az erdélyieknek, hogyha Szapolyay mag nélkül találna elhalni, magoknak más fejedelmet válasszanak; Szapolyaynak pedig, hogy a török udvar hírével jószágokat cserélhessen Maximiliánnal. Nem is mozdított Szapolyay semmit is 1569. eszi Mairmilián ellen, noha eléggé
sarkalta őt arra B&esy Gáspár, melyet hogy a török megtudott, Békesynek megizente, hogy őt zajos tanácsáért, rövid időn rámára fogja
húzni. Ettél fogva annyira elidegenedett a török barátságtól Békesy,
hogy Szapolyayt szüntelen a Maximftiánnal való szövetkezésre tanácsolta, s őt arra reá is vette, aminthogy Szapolyay 1570. észt. januárius eteő napjára Meggyesre, mind a három nemzetnek gyűlést hirdetett, és mind ott a közönséges, mind azután Fehérváron, a csak harmincz
swmélyből álló kis gyűlésen, a rendeknek maga szándékát elejtikbe adta.
Voltak akik a Szelím ezen fellobbanbató haragjának említésével
próbálták ezen feltételéről Szapolyayt elállitani, de a szokás szerént
most fe Békesy szava állott meg. Magát ftékesyt választotta Szapolyay «zen követségre, vki it l í . apr. indult Matimiliáahoz Prágába. A'
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dolognak aanál jobb móddaltehető végrehajtására, a lengyel király
ugyan oda küldötte a posnáni (poseni) püspököt, Koránszky Ádámot,
aholott is a két rendbeli köretek, az alkut ugyan elkezdették, de mivel Maximiliánnak a spirai (speyeri) német diétára kellett menni, oda
is elkísérték őt a követek, és ott ilyen pontokban egyeztek meg: Szapolyay a királyi titulus helyet, serenissimus nevet őltöz magára, Erdélyt, Bihar, Közép-Szolnok, Kraszna és Mármaros vármegyéket Örökösen és egészen birhatja; Marimüiánt magyar királynak ismeri; amit
a törököktől Magyarország napkeleti részeiben visszafoglalhat, mindazt maga kesénél megtarthatja, ha őt a török ErdélyMl kitoné, Maxünilián az opoli (oppelni) és rátában herciegséget fogja neki adni,
kivel is közösök lesznek mind baráti mind ellenségei; Maximillán Sza*
polyaynak három hónap alatt vagy bajor vagy jölicbi herczeg kis*
asszonyt fog feleségül keríteni; a következd esztendő első napja
előtt, ezen pontokat meg fogja erősíteni Ezen pontokra ott mindjárt
mind Maximilián, mind pedig a két követ Békesy ég Koránszky megeskOdtek. Ámbár pedig- a titkok szőnyege alatt kívánta volna, mind
a két rész tartani ezt az egyezést, mindazáltal kiszabadult az onnan,
és Szelim föleibe repüli Mindjárt két osauzt indít Szelim, egyiket
ugyan a lengyel királyhoz, másikat pedig Szapolyayhoz, mely utolsó*'
igy szólott ő hozzá: „ K é t dologért küldött engem Szelim császár tt
hozzád, először azért, hogy tőled megtudakozzam, mi okon intéztél a
német császárhoz követséget, holott ezelőtt Saulejmán mint atyád,
most pedig Szelim mint bátyád szeretettel voltak te hozzád, jobban
cselekedted volna, ha valami szükséged lévén, Szelimhez, nem mástio*
folyamodtál volna; második ptrancsolatan, téged meginteni, hogy flfémfitorsüágban feleséget magadnak ne keress-, az én. m m vagy Franoaaoroágbo'l vagy Dáciából vagy Sv&niábói (SvédomágtxM) már a
honnan néked tetszik, fog neked háztflgtorél goadolkoini." Özapolyay
egy kis tekervéayes habozással-azt feWAe a esauznak, bogy ő büádatos szivvel megismeri hozzá való jévoitát, mind Szulojmánaafe m M
Szelimnek. Ami a követséget illeti, ő azt nem egyébért, httaem csakaaért küldötte Maxiniliánhoz, hogy mttól katonáinak a (égyverszQDéstórvényei ellen tett erőszakoskodásaikért büntetést kivánjo*, aat pedig
aísért esetokedte, hogy aoal Szelim minapi parancgolatjékoz való e*»
gedelmességét megmutassa, melynél fogva ő Maxüaitiábaal Mtooégben tartozik élni. A Lengyelországbaraant osaue, oit a kivályt arra
kérte, hogy Sf»p«lyayt izélttsa n ü g i két Mé vaMtántikittstól,kfl*
lönbén niafáaat kö«tej9 r ha valimi, nem gtadoltant volna, eák rajt*»
Amely követet a nagyur Fraicziaorszégba indított, ujában valami
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okon fogságba esvén, Veronából irt levelet Szapolyayhoz, melyben az(
jelenti neki, hogy ő egyikért azért utazik most a franczia királyhoz,
hogy annak húgát neki kérje meg. Magához Maximiliánhoz is izent a
nagyúr, hogy Szapolyayval semmi olyan alkuba ne bocsátkozzék, amely
a kötött békesség csimbóinak erőszakos megbizonyitására okot adhatna.
De.parancsolt a budai és temesvári basáknak is, hogy az erdélyi dolgokat szemmel tartsák. Azonban Békesy mind ajándékokkal, mind különösen maga személyére tartozó Ígéretekkel megrakodva, september
közepetáján haaa érkezik Fehérvárra Maiimiliántól, a szövetség pontjaival. Mindjárt összehija Szapolyay, maga felsőbb huszonnyolcz emberét, és mivel Békesyt a kólika, melyet magával hozott, oly keményen fogta, hogy az őt házától sehova sem bocsátotta, a Békesy házánál nézte és hallgatta meg Szapolyay a kötést, az emiitett férfiakkal.
Csáky Mihály minden hosszas rágódás és kérődzés nélkül, mindjárt
reájok esküdt a kötés pontjaira. A többiek is többnyire őt követték.
De olyanok is voltak, akiket belől a Szelim haragjának képzelése gyötrött. Szapolyay, aki semmivel kevésbé nem függött Békesy tol, mint
a szóhalló szolga szokott függeni maga urától, ezekkel nem gondolt;
hanem, csak suttomban a várak kapitányait felesketteti, maga és Maximitián hőségére. Már tehát csak a volt hátra, hogy a rendelt időre
egy követet küldjön Maximiliánhoz, a frigy megerősítésére. De abban
keltett lenakadni, ki legyen az a követ. Békesyn a kólika nem tágított. Mások, akiket unszolt Szapolyay a követséggel, magokat vonogatfaák, mert tudták, hogy ha Szapelyaynák eleget találnának is tenni,
de Békesynek kedvét nem tölthetnék; ami pedig neki nem inye szerónt van, az a Szapolyay gyomrát is felvakarja, ha szinte legjobb
volna is az; Békesyre szorult tehát, újra Szapolyay, és őt mindenre
kérte, hogy a kötés tökéletességre hajtásának dicsőségét másnak ne
eredje* Mindenre psetestált Békesy és féképen nyavalyájával mentette
magát. MindatáUal, mivel Szapolyay egész napokat töltött az ő házánál,, és kfilö&ben is kólikája Bzönni kezdett, utoljára könyhullatások
között reávette magát az elmenetelre t azt a kegyelmei fizapolyaytól
kikérvén, hogy mig ő oda jár, azalatt senkinek jészágót vagy tisztséget ne adjom továbbá arról is panaszkodott, hogy neki igazságáért és
hfeégéért «&ftUfinaéga van* aaértis attól tart, hogy távollétében, valajti iWWeifcdfattásni álája. Evégre azt is kívánta, hogy az alatt
senkivel ne barátiwzzékréis nnkinek ő rajta kivül lie m'djen; kütónöseii;kinttíeab6 a két Báfcborit, Istvánt és Kristófot, Fwgách Ferenerei,
Báníry: Pált, Oyulai Mifaá^t, hogy aaokat magától rekesze ki ifindkóibeadással kötelezte magát Snpolyay, de ahoz sem mert W>
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faaszkodni átaljában Békesy, hanem a maga'testvérÖcscséVe bízta, hogy
a fejedelem ajtajának nyilasira vigyázzon. így elrendelvén dolgait,
amennyi pénzt, lovat, nyuszt bőröket s a t. akart, kezéhez vett, és
azzal 27. decz. útnak indult, Kassa és Krakó felé Prágába ért Malimiliánhoz 1571. észt. boldogasszony havának végén. A frigy megerősítése 10. mart. ment véghez. Mig odajárt Békesy, addig Csáky Mihály és Blandrata György hordozták magok kénye szerént Szapolyayt,
akiket maga Békesy sem tiltott vala el ő tőle elmenetelekor. A közelebb irt esztendőnek első napján, amint Forgách irja, ezekkel ment
Szapolyay egy Székely nevű városba az oda hirdetett diétára. A város nevében ugy látszik hiba van, elég a hozzá, hogy onnan a diétán
egyéb polgári dolog nem fordult elő, a szokott adó meghatározásánál;
de a vallás felett nem kis lárma volt. Szapolyay büntetésre kívánta
azokat, akik a szent-háromságot tagadó tudományról nem jól szélanak, de a rendek azon kívánságának ellene mondottak. A diéta végével a közelebb lévő várak környékére lovagolt Szapolyay, egy vadászatra alkalmatos havas időben reggel maga mulatságára. Még semmi
vadat sem kaptak az ő kísérői, mikor a lovaglasbeli erős mozgás, néki
olyan főszédelgést okozott, mely miatt kénytelen lett lováról leszállani és az utána ment hintára ülni. Déltájban Vécs várához értek,
aholott is ebédelni akart, de ételbeli kívánsága elveszvén, ágyra dűlt,
a vele lévő uraknak pedig parancsolt, hogy az ő szobájából nyíló házban egyenek, s jó kedvet indítsanak. Azok setét éjszakáig mulattak és
iszogattak. Negyed napi heverés után magát jobban érezvén, Görgény
vára felé idült lóháton vadászni. Sok elébb-tovább való nyargalódzás
után is prédát nem kapott. Azonban ismét változása esvén, néminemű
szomorúsággal és mély hallgatással Görgény várába léptetett, és ott
egy kevés sétálgás és holmi felől való tudakozódás után lenyugodt
Akkor éjjel olyan kótika jött Ő reá\ mely nyavalya töréssel végződött, és
az ő reá való nézést irtóztatővá tette. Csáky és Blandrata senkit sem bocsátottak be ő hozzá; a következett napokon azonban <Jsak azt hirlelték
felőle, hogy lábfájással vesződik. Egynéhány hetek múlva Görgény bői hazament Fehérvárra. Ott első & második nap jobban látszott lenni, ugy
hogy a szobában fel és alá sétált, és reménység volt hosszabb életéhez.
Harmadnap egészen felöltözött, megmosdott, szokása szerént a tűzhelynél soká állott, esdeklő leveleket olvasott, azokra feleletet adott,
hát egyszer az előbbi nyavalyák véletlen újra szíven szorítják, melyeknek súlya alatt, nyelvét ugy összerágta, hogy tizennégy napig
érthetőképen nem szólhatott Csak szemeiben látszott valami elevenség. Mindaddig nevekedtek nyavalyái, míg egyszer márczius tízenne*
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gyedik naftára virradólag, reggeli három Órakor életét- örökösen eloltották, ügy látszik az is sietette halálát, hogy azelőtt kevés nappal
Békesytől olyan levél jött, hogy házassága dolga még a legnagyobb
bizonytalanságok között lebeg. Ugyanis a bajor herczegtŐl az a válasz
jött, hogy az készebb a maga leányát halálnak, mint Socin vallásán
lévő embernek adni. Ami pedig a jülichi herczegkisasszonyt illeti, onnan biztató szóval jött Hgyan vissza Maximilián követe, de a kisaszgzöny igen formátlan, és a német nyelven kivül mást beszélni nem
tud. Halála előtt kevés nappal testamentomot tett, melyben Maximi-,
liánnak egynéhány paripákat, arany és ezüst régi pénzeket; a lengyel
királynak egy drága filegrán munkával készült sátort és egyéb tábori
készületeket és nagy summa pénzt; Szelimnek aranyos és drága gyöngyös nyeregszerszámot; Erdélynek pedig azt az arany keresztet hagyta,
mely a minap Szulejmán megköszönteiékor Zimonynál nyakából függött vala. Forgách nem igen szép színekkel festegeti őt. Brutus ellenben ártatlan tréfáiról, kegyelmességéről, mértékletességéről, a muzsikához és építés mesterségéhez való értéséről dicséri, és hogy Szászsebesen akadémiát szándékozott állítani ~és fundálni. A Socin tudományát Blandrata György, az ő udvari orvosa futja feléje, és azt hitette
el vele, hogy aminap Kővár és Nagy-Bánya elfoglalására, ezen tudományhoz való ragaszkodásáért segélte őt a gondviselés. Forgách kicsiny homlokunak, apró szeműnek, ritka és veres szakállúnak, pipaszár
lábúnak írja ő t Bizonyos ideig szükségesnek tartották a rendek az ő
halálát titokban tartani, a Szelimtől való félelem miatt. Azonban április első napjára Fehérvárra gyűlnek, ott a diétán az ő halálát kihirdetik, utolsó rendeléseit felolvassák, helyébe Báthori Istvánt fejedelem-,
nak választják, ki is az ő testét illendő pompával édes anyja Izabella
mellé takarította a fehérvári nagy templomban. Hogy felesen voltak
olyanok, akik ő felőle halála után roszul szélottak, onnan tetszik meg,
mert ugyanazon 1.571. észt az Erzsébet napján ,Kolozsváron tartatott
diéta azt végezte, hogy akik az ő hírét, nevét ócsárolták, beidéztessenek óe kétszáz forintra bűntetteséének. Ő benne aludt el végképen a
Szapolyay nagy iamUia. Sommer János mondott ő felette deák nyelven egy halotti beszédet, mely nyomtatásban is kijött. A versek, melyeket ugyan Sommer irt az ő dicséretére, im következnek:
Pannóniáé írlnceps, ei Hegni divitis Haer.es,
Dacus Jazygii qua colit árva soli;
Ültimus eiistens antiqui gtemmatis Heros,
Cui Deus Hungáriáé.sceptra ferenda dedit,
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Hie posuit corpus: morbis snperatus aeerbis,
Intulit ut saevam ferrea Parca necem. •
Cujus nunc servat cineres moestissima virtus,
Et lachrymas íundit Oalliopea snas.
Nuilus enitn Regum quos noster viderit orbis
Virtutum tantas coelitus hausit opes.
Si decus et laudem mortalibus arma pararunt;
Sanguinei Martis filius ille fűit.
Si Jőve nata bonos Reges Astraea coronat:
Justitiae cultor sedulus ille fait.
Si peperit stabilem musas coluisse favorem:
Mecaenas studiis unicus ille fait.
Si merait laudem qaaerendae cnra salutis:
ülius hic ingens sollicitado fűit.
Hinc alios tantum Reges supereminet omnes,
Vincére quam Titán aureus astra sólet.
Primus erat Regum, fortassis et ultimus idem
Oüjos sinceram lingra professa fidem est.
Félix cui tantos licuit vitare tumultus,
Non jam cnra animum membrave morbus edit
Liquisti nobis gemitus, lacrimosaque vota,
Ante oculos quorum possidet hostis agros.
Hostis Threicius ,• cujus sub pectore ferrom
Stridet, in iramiti visque superba mann est.
Cui jocus est Ohristi eoetus ínactare fideles,
Et captos ferro stringere posse pedes.
Sed frustra querimur, ferolam Dens extulit ultor
Ut crimen nostrom praemia justa ferat.
Si mentein admoveat pietas meUoribos ausis,.
Et faciat nullum _deitera justa scelus.
Annus, dies, et mensis mortis:
Ut bls proBIerat septeno Mart IVs őrbe,
FLeVlt egens regls pannona terra bonl.
Szarka Pál. Pekry Lajos alatt katonáskodott, első Ferdinánd
király idejében. Vele volt Pekry vei 1535. észt., mikor azt a fraknói
és ki8-mártoni német kapitány, Furst Móricz, a Fertő tavához közel,
egy Purpak nevű faluban, éjjel elfogta, és akkor nemcsak sebet kapott, hanem Pekryvel együtt fogságra is vitetett Kis Mártonba.
Szászy András. Csáky Imrével hollókői porkoláb volt 1552.
HL
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esztendőben, mikor azt ő tőlök Ali, a budai basa elvette
igy irja le Tinódi.

A dolgot

Kiszálla a basa a Hollókő felé,
Táborát jártatá közel a vár mellé,
A porkoláboktól a várat kereté,
Eét porkoláb vala akkor az Hollókőbe.
Az Imre porkoláb Szászy András vaía.
Imre megijedett; András vitéz vala.
Imre a basának ott választ tött vala,
Jó Hollókő várát ő megígérte vala.
András hogy ezt hallá, ottan ellent monda,
Pártos drabantokkal Imre rátámada
Hegyes tőrrel társát általveri vala,
Ha akkor ő kezét meg nem ragadják vala,
Sietséggel várat basának megadá,
Basa békével őket elbocsáttatá,
Imre magát evvel gyülölségbe -hozá,
Öt addig kergetek, szőkék Törökországba,
Táborával basa Buják alá szállá s a t.
Ez időtől fogva inkább a polgári, mint a hadi rendben szolgált
András a hazának. Itélőmester volt 1569. észt., mikor őt a pozsoni
diéta, az ország határainak Ausztria felől való megtekintésére rendelte ki, Pethő Jánossal, Perneszy Andrással, Rajky Gáborral és a királyi fiskussal. A királyi táblának elölülője volt pedig 1578. észt,
mikor a pozsoni diéta végzéseinek huszonnegyedik czikkelyében azt a
rendelést tette, hogy ha Thurzó Elek Laszkár nevű falut, ezenkívül
Felső-Lelocz nevű falunak egy részét, és a Kebenkai pusztát, mely
jószágokat Szászy Andrástól foglalt vala el erővel, annak önkényt
vissza nem adná, tehát a Duna mellein főkapitány, Forgách Simon tegyen Szászy Andrásnak igazságot.
Széchenyi. Ez a família Nógrád vármegyében Széesen vagy.Szécsény nevű várostól vette maga nevét. Ennek első tudható törzsöké
Farkas, harmadik Béla király alatt palatínus volt, 1175. észt. Knnek
a Farkas palatínusnak, Farkas mester nevű maradéka virágzott Kun
László és Velenczei András királyok idejében. Ennek a Farkas raes
temek fia volt már Széchenyi Farkas Tamás, aki következik.
Széchenyi Farkas Tamás* Orodi vagy amint már ma hiják aradi,
barsi, szerémi főispán, kunok bírája, hasznosi, zólyomi és lublyói kapitány, utoljára pedig erdélyi vajda és szolnoki fŐispány volt első Ká-
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roly király idejében, akinek mind boldog, mind boldogtalan állapotjában hűséges embere és hathatós védelmezője volt. Mihelyt bejött
első Károly az országba, mindjárt mellé állott neki ez a Tamás, és
ámbár sok kárt, nyomoruságot és szegénységet kellett neki amiatt
szenvedni, mindazáltal, (amint Károly maga teszen arról tanúbizonyságot), Tamás mind magát, mind minden jószágát és atyjafiait .megtagadta és őt követte. A Trencséni Máté ellen váló hadban is sok
vérét kiontotta Tamás Károly mellett 1312. észt. Abban az időben
egy Mikus nevű ember" birta Nógrád vármegyében Hollókő várát, de
minthogy Mikus Trecséni Mátéhoz állott, azt Károly ő tőle elvette,
és minden hozzá tartozó jószágokkal és- jövedelmekkel együtt Tamásnak adta, eddig mutatott hőségeiért 1313. észt. Azután sem szűnt
meg Tamás magát Károly iránt érdemessé tenni, Karoly pedig 6 reá
fontos dolgokat bizni, és azokban való hűséges eljárásáért őt jutalmakkal tetézni. Bizonytalan hányadik esztendőben, de igen munkás
eszköz volt Visegrád, várának Trencséni Mátétól" való visszavételében.
Hogy 1317. észt. Károly második izben is özvegyen maradt,
Tamást választotta arra, hogy a cseh királynak Jánosnak húgát Beatrixet, hetedik Henrik császár leányát neki feleségül megkérje és jegyezze. Simon tievü főembert és István nevű tolmácsot adott melléje.
Elment Tamás 1318. észt. ezen társaival és egyéb kísérőivel nagy
pompával Jánoshoz a cseh királyhoz/ ki is mihelyt az ő követségének
czélját megértette, elküldött a maga húgaiért Máriáért és Beatrixért
Németországra Luczelburgba, és azokat magához Prágába hozatta, kik
közöl még egyik sem haladta volt meg a tizennegyedik esztendőt.
Szabad választást hagyott János király, a maga két húga közt Tamásnak, ki is hogy azokat szemczirkalomra vette , közölök a kisebb
idejűt, Beatrixet, tetszhetősébbnek irányozta. Meglővén a választás, azt
János király is helybetiagyja, Beatrixet templomba viszik, ott Tamás
őt Károly. számára eljegyzi, a harangok megkondulnak, az ott jelenlévő barátok Te Deum Laudamust énekelnek. Tamás pedig a királyi
menyasszonyt nem sok idő múlva haza hozza. Aki ezt a czeremóniát
szemeivel látta, és le is irta, annak leírása utáu ezt az akkori idohez
illő pár verset vetette í • Da Deus, ut crescant, feliciter ambo senescant:
<}uos conjunxisti, conserves al) omine tristi.
Ezt a költséges utat és követséget, egészen maga pénzén vitte
Tamás véghez, mely költségnek és fáradságának visszapőtolásául, mind
14*
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azokat a jószágokat neki adta Károly 1319. észt., melyeket azelőtt
egy mag nélkül eltialt Pilin Péter nevű ember bírt vala, másutt is
ugyan, de főképen Nógrád vánfiegyében.
Az ő vajdaságában az erdélyi szászok egy Heneng, vagy Henning nevű fóember vezérlése alatt, a király ellen pártot ütöttek.
Hogy ezeket a vajda megzabolázhassa, Károly az ö segítségére a kanokat rendelte, akikkel ő a Henning pártos szászait megverte, és a
hámban maga Henning is elesett. A törvény szerént Henningnek,
mint felség ellen vétőnek, minden jószága a királyra szállott, a király pedig azt egészen Tamásnak adta; de mivel Henningnek atyjafiai a királyhoz, s a vajdához való hűségben megmaradtak, Tamás
azoknak érdemeikre való tekintetből, és a Henning gyámoltalanságra
maradt árvái iránt való szánakozásból, Henning minden jószágait,
az ő árváinak, kétszáz finom ezüst markért visszaadta Déván 1325.
észt. költ levele által.
Ez a Tamás vajda volt annak leghuzósabb rugója, amint Thúróczi irja, hogy Károly, az oláhországi vajda, Bazarád Sándor ellen
menjen, és igy ő volt annak is fő oka, hogy abban a hadban sok
derék ősz és ifjú magyar vitéz, minden ereje s virtusa kimutathatása nélkül hullott ott el, és maga Károly is, csak mjnt valami tűzbj&l kiragadott üszög, ugy maradhatott meg 1330. észt. Kétség kivül
azért akarta ő Bazarádot az oláh vajdaságból kivettetni, hogy azután
Oláhország is az ő vajdai pálczája alá adassék. A sári klastromon
váló jus patronatust, az országbirája Pál előtt, Kompolthy Imrének
adta Sadány nevű faluért 1339. észt. Még 1342. eszi jelen volt az
első Lajos koronázásán Székes-Fehérváron, és ugyanazon esztendőben
a vajdaságot letette, mely időtől,fogva csendes magánosságban élt,
és mikor halt meg bizonytalan. Két fia maradt. Mihály és Miklós,
kikről -mindjárt lesz szó.
Széchenyi Mihály. A közelebb irt Tamás fia, először pozsoni
prépost, azután 1342 észt. váczi püspök, utoljára pedig 1363. esztendőtől fogva egri püspök. Egri püspökségének mindjárt első esztendejében, az ott való kanonokoktól, magához váltotta az Eger vizén
való vizi malmot, és Heves vármegyében Demjén nevű falut, melyek helyett azoknak a gönczi must dézmai, és a ruszkai gabona,
méh, gödölye, bárány stb. dézmát adta örökösen által. Egyéb dolgai setétségben vágynak, ha ezt az egyet kivesszük, hogy 1371.
esztendőre zsinatot hirdetett Egerbe. Azután hat esztendővel halt meg.
Széchenyi Miklós. Ez is Tamás fia, Mihály püspök testvérje.
Bizonytalan mi okon hittak ezt másképen Konya Jánosnak. Sárosi
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viceporkoláb volt ő 1344. észt.; szepesi, sárosi és nógrádi főispány
1350. észt, amikor első Lajos királylyal odajárt Olaszországba. Az
ország zászlós urai, vagy bárói közé 1361. észt, vétetett be, amikor már pozsoni kapitány s egyszersmind főispány volt. Azután hat
esztendővel Dalmát és Horvátország bánjává lett. Három fiút hagyott, Ferenczet, Miklóst és Simont.
Széchenyi Ferencz. A közelebb emiitett Konya János, vagy
Miklós fia, Vas és Sopron vármegyék főispányja, erdélyi vajda és országbirája, első Lajos és Zsigmond királyok alatt. Annak a segítő
seregnek, melyet Lajos király 1373. észt a páduai herczegnek, carrarai Ferencznek küldött Olaszországba a velenczések ellen, ez a Ferencz volt fővezérje, ahol ő nagy hirt s nevet szerzett magának. Ezen
jó hirnek szerzésében, igen nagyot segitett ő rajta, Herbordi Miklós,
a borsvai esperest, kinek aztán Ferencz 1374. eszi két testvérének
s a felébb irjt egri püspök Széchenyi Mihálynak megegyezésével, egy
Sáp nevű falut ajándékozott s vallott által örökösen, az egri káptalan előtt. Zsigmond király 1395. észt. tette őt vajdává. Azután való
esztendőben jelenvolt a nikápolyi szerencsétlen hadban, melyből kiszabadulván, az országbiróságot 1409. észt. tétette le ő vele a senkit
sem tekintő halál. Czimere két íejü sas volt. László fia maradt.
Széchenyi Simon. Ez is Konya János fia, 1388. észt. Trencsén
vármegyei főispány. Soha sem tétovázott Zsigmond király iránt való
hűségében, ki is őt azért főkonlornyikká, és posegai főispánynyá tette
1405. észt., mely hivatalait épen azon esztendőig viselte, amelyig a
bátyja Ferencz az országbiróságot.
Széchenyi László. A felébb irt Ferencz fia. Konya János unokája. Annak a szövetségnek, melyet Zsigmond király 1412. észt. a
lengyel királylyal kötött, ez a László is aláirta maga nevét. Minekutána szekcsői Herczeg Annától, egy maga nevét viselő fiat nemzett
volna, bizonytalan hányadik esztendőben, de ifjúkorában halt meg.
Az özvegy Annát, az országbiró Perényi Péter vetkeztette ki a gyász
ruhából.
Széchenyi László. A közelebb emiitett Lászlónak, Herczeg Annától való fia. Nagy ostora volt ez Giskra Jánosnak, és a többi cseheknek, akik ötödik László és Mátyás királyok alatt az országban
izgágálkodtak, de csak két jeles tettének emlékezete kerülhette el a
íeledség örvényét, egyik az, hogy Giskrától 1446. észt. vette vissza a
tapolcsáni várat, másik az, amit országbiró Czudar Simon irt 1460.
észt. a bártfaiaknak, hogy t. i. Széchenyi László, a szondái vár mellett, a cseheket ugy összerontotta, hogy közölök igen kevesen futhat-
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tak el, a többiek vagy halva estek, vagy fogva. Sok fegyvert s más prédát is nyert tolok. De győzelmeit ugyanazon esztendőben félbeszakasztatta vele, á mindeneken győzedelmeskedő bajnok a halál. Egy fiat s
három leányt nemzett. 1. Katalint, kiről 1437. esztendőn erről nincs
többé emlékezet. 2. Jánost, aki 1474. észt. szent-benedeki apátúr
lett a Garan vize mellett. 3. Adjugát, vagy Hedviget, akit Lossonczy
Albert jegyzett el. 4. Annát, aki Országh János felesége volt 1460.
észt. így tehát, az a Széchenyi família Örökösen elaludt.
Széchenyi Mihály. Eck gróffal, Török Ferenczczel s másokkal,
együtt vette vissza Veszprémet a törököktől, és akkor mindjárt őt
tette oda való kapitánynyá a gróf 1566. észt.
Széchy. Ez a familia attól a Balogh nevű famíliától származott,
mely a legrégibb időkben, Oömör vármegyében Balogvárát bírta,
melynek düledékei ma is látszanak. Negyedik Béla király alatt élt
Balogh János, kinek Miklós nevű fiától, két unokája lett, u. m. Péter, aki 1333. észt. nógrádi főispány, és szondái kapitány volt, és
Dienes. Hogy ez a Péter és Dienes atyjok halála után megosztoztak,
Péternek egyéb jószágai között Vas vármegyében FelsŐ-Lindva jutott,
melyről szokták aztán magokat az ő maradékai nevezni; Dienes maradéki pedig, a Rima-Széchi nevet tartották meg. Péternek két fia
maradt, u. m. János, aki 1347. észt. főasztalnok volt, de hamar elhalt ; és Miklós, akiről mindjárt lesz szó. Ami Dienest illeti, ő róla s
maradékiról, majd oda alább lesz emlékezet.
Széchy Miklós. (Felső-Lindvai). A most emiitett Péter fia, ifjantan szepesi, sárosi és nógrádi főispány, azután egynéhány rostban
horvát, dalmátországi és szörényi bán, országbirája, utoljára pedig
nádorispány, első Lajos király alatt. Luczelburgi János a cseh király,
olyan különös gyülőlséggel viseltetett Lengyelország iránt, hogy amint
Dlugoss irja, örömest meghalt volna, csak hogy valami pusztítást tehetne Lengyelországban, és Krakó kőfalait, ha mind setétben és vakon is megtapogathatná. £1 is érte János a maga óhajtott kívánságát, mert 1345. észt. Lengyelországnak Szilézia felől való részét felprédálta, és Krakó alá szállott. Ln< >> magyar király, a maga kedves
bátyjának Easimir vagy Kázmér leügyel királynak segítségére, aki az
ő édes anyjának Erzsébetnek testvérje volt, elküldötte Poháros Péterrel együtt, ezt a Széchy Miklóst, te ezek űzték el Krakó alól János cseh királyt. Odajárt Széchy Miklós Lajossal 1350. észt. az
olaszországi hadba is, és ott tett szolgálataiért erősítette őt meg a
király Balog vára bírásában. 1353. észt. országbirája volt.
Egy Jakab nevű traguri esperest 1357. észt. sz. Miklós napja
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éjszakáján, igen nagy lármát és zenebonát gerjesztett némely nyughatatlan eszfl lakosokkal, és azokkal sok nemesnek házait felverte Tragur (Trau) városában. Reárontott a farai püspök .házára is, annak minden
jószágában zsákmányt vetett, magát a püspököt is Cigis Istvánt megverette, félholtan hagyatta, s nevezetesen fejét ugy összetörette,
hogy a borbélyoknak, a gyógyítás közben, az ő koponyájából, egynéhány apró csontokat kellett kivenni. Ezen. hallatlan dolognak megvizsgálására és megítélésére Lajos király, Zuus Jánost, a tót és
dalmátországi bánt, és ezt a Széchy Miklóst rendelte s küldötte
ki 1358. észt. Ezek azt a gonosztévőt, akivel Jakab esperes a püspököt megverette vala, megfogatták, vallatták, és a traguri piacion
kezét elvágatták. Magát Jakabot is tömlöczbe vetették, de az onnan kiszökött
Országbirája volt Miklós 1370. észt., amikor, bizonytalan mi
okon, Rómába járt követségbe Orbán pápához, némely pap urakkal,
Megnyerte ott a pápától, hogy neki és társainak, azt a keszkenőt
megmutassák, melyen a Krisztus valóságos képe látszik, a sz. Péter templomában. Ott volt Miklós Kis Károly mellett 1379. észt.
Olaszországban, mikor ő a velenczéseket a békességgel, a többek
közt ilyen feltételek alatt kínálta: hogy Velencze városában, a sz.
Márk piaczán, minden ünnepen szúrják fel a magyar király zászlój á t ; a hadra tett költségért fizessenek a velenczések ötezer aranyat,
mikor dogét választanak, azt a magyar király erősítse meg hivatalában; esztendőnként pedig ötvenezer arany adót fizessenek. Még
1386. észt. élt Miklós, és akkor palatínus volt. Négy fia maradt, u.
m. János, Ferencz, Miklós és Péter. Ezek közöl Jánosról s Ferenczről
semmit sem, Péterről pedig csak annyit tudhatni, hogy az ő felesége,
bizonytalan kicsoda Sára, Abauj vármegyében, Újvár és Közép-Németi
nevű faluit 1393. észt. Zsigmond királynak adta, a Vas vármegyei
Körmöndért. Miklósról mindjárt lesz szó.
Széchy Miklós.* (Felső-Lindvai). Á közelebb irt palatínus Miklós
fia. Ennek s testvéreinek adta volt Zsigmond király 1391. észt. Vas
vármegyében a sz. gróti apáturságon való jus patronatust, melyben
őket, azután tiz esztendővel, Bonifácz pápa is megerősítette. Egy ideig
ez a Miklós vigyázott, s viselt gondot a veszprémi püspökség jövedelmeire, abban az időben egynéhány esztendeig nem lévén püspök Veszprémben. Tárnokmester volt Miklós 1409. észt. A palatínus Gara
Miklós leányától Ilonától négy fiút hagyott: Dienest, Tamást, Jánost
és Miklóst.
Széchy Dienes. (Felső Lindvai). A most emiitett tárnokmes-
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ter Miklós fia, először nyitrai, azután egri püspök, és egyszersmind
kardinál, utoljára pedig esztergomi érsek 1440. esztendőtől fogra.
Ifjúkorában Bécsben folytatta itthon kezdett tanulását. Egri püspök
volt még 1439. eszi, mikor Albert király őt Lublyóba küldötte,
hogy ott a lengyel követekkel békességet csináljon. Lásd Rozgony
Simon. Erzsébet, az Albert király özvegye emelte őt érsekségre,
melyet annak azzal köszönt meg, hogy annak kisdedét Lászlót, magyar királynak felkoronázta Ulászló ellenére. Lásd Erzsébet. Mindasáltal azután elment Budára Ulászlóhoz is a diétára, menedéklevél mellett; de a magyarok a levélre, és tett ígéretekre semmit
nem hajtván, őt Gara Lászlóval együtt fogságra tették, és mindaddig szabadon nem bocsátották, mig magát arra nem ígérte, hogy
Ulászlót meg fogja koronázni, melyet ő azután meg is cselekedett
Fehérváron, és igy kevés hetek alatt két királyt koronázott az országnak. Mindazáltal azutánis mindenkor nagyobb hűséggel volt ő
a Kis Lászlóhoz, mint Ulászlóhoz.
A várnai veszedelem után, sokat munkálódott benne, hogy ezt
a Kis Lászlót válasszák a magyarok királynak, mely minekutána
meglett, egyiket őt küldöttek a magyarok Fridrik császárhoz, hogy
attól a Kis Lászlót kérje ki 1445. észt. Azután két esztendővel,
ismét a császárhoz járt ő Bécsbe követségbe Gara Lászlóval és másokkal, Hunyadi János gubernátor parancsolatjából, hogy ott békességet kössön, de azt akkor végre nem hajthatta, hanem azután
egynéhány hetekkel csakugyan megkészült az Rakelsburgban (Kadkersburg), a következő két esztendőre. Egy papi gyűlést, vagy zsinatot tartott Dienes 1450. észt.' Esztergomban, melyben micsoda
rendeléseket tett, nem tudhatni, ez egyen kivül, hjogy az esztergomi templomnak megújítására, magának elegendő költsége nem lévén, a püspököktől és egyéb gazdagabb papoktól arra pénzbeli segítséget kért, melyet az akkori pápa megtudván, maga is segéllette
elő ennyiben az ő szándékát, hogy keményen parancsolt az ő alatta
lévő papságnak, a neki adandó segedelem iránt. Nem csak a papok, hanem a világi urak is segítették őt ezen dologban, nevezetesen Hunyadi János a gubernátor. Négy esztendő alatt ment ez a
templom tökéletességre. Mondják, hogy annak egy márvány kapuja,
még ma is mutatja annak régi fényességét. A többi magyar fő rendekkel együtt ő is össgeszövetkezett volt Bécsben 1452. észt. a
bécsiekkel Fridrik császár ellen, aki sem szép szóra, sem fenyegetodzésekre nem akarta kiadni a Kis Lászlót. Mindazáltal mivel
még akkor egészen el nem tölt volt a minap két esztendőre kö-
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tött békesség, a magyarok Fridiik ellen haddal nem mentek, hanem az ausztriaiak Németujhelyen mindaddig ostro mlották Fridiiket,
hogy még ezen esztendőben Lászlót kiadta, amikor aztán ismét elment Dienes Bécsbe a kis király udvarlására; a következett 1453.
észt. pedig Simon Juda napján ugyan 6 koronázta fel ezt a Lászlót
Prágában cseh királyságra. Lásd Vitéz János.
Ennek a Lászlónak halála után, Mátyás királynak főkanczellárja volt. Öt is újra feleskette Mátyás 1459. észt. a maga hűségére, azt megtudván, hogy némely magyarok Fridrik császárt akarják ő helyébe királynak behozni. Ott volt Mátyással 1461. észt. Trencsénben, és azon Ígéreteknek és feltételeknek, ö is aláirta nevét,
melyek alatt Mátyás a cseh király leányát magának feleségül vette.
Azt bizta volt 6 reá és a palatínusra Országh Mihályra Mátyás 1465*
eszi, hogy az országban régtől fogva pusztító cseheknek, egy Komorovszky nevű vezérjével alkura és békességre lépjen. Amely levelet ezen dologban vissza Mátyáshoz irt Dienes, még ma is megvagyon. Ebben a^t irja, hogy Komorovszkynak olyan méltó panaszai
vágynak, melyekre semmit nem lehet felelni, p. o. Mátyásnak tulajdon
leveleiből megmutatta, hogy neki Mátyás adós, mely adósságot ámbár
sokszor kért Komorovszky, mégis a király meg sem adta s a t. Mindazáltal sok beszéd után, arra vette Dienes Komorovszkyt, hogy ne kívánjon többet kétezer és huszonnyolcz forintnál. Minthogy pedig annak kifizetésére Komorovszky semmi ígéretnek és halogatásnak nem
állott, kénytelen volt az érsek a maga Thurócz, Árva, Liptó és Zólyom
vármegyei dézmáját neki általengedni. Negyedszer is volt Dienesnek szerencséje a király koronázáshoz. Ugyanis ő tette 14(34. észt. a
magyar koronát Mátyás király fejébe, mely czeremóniának azért kellett mindeddig haladni, mert a korona Fridrik császár kezei közt hevert zálogban.
Ámbár pedig semmi nyoma nincsen annak, hogy ez a Dienes
Mátyás királyhoz hüöégtelen lett volna, mindazáltal bizonyos, hogy
nem volt ő benne Mátyásnak teljes megelégedése. Még ma is megvan a pápához irt egy levele Mátyásnak, melyben megvaltja ugyan,
hogy Dienes papnak jó, de utána veti, hogy a politikai dologban
nem eléggé jártas. Még el sem múlt a Mátyás koronázásának esztendeje, mikor egy indulattal teljes levelet küldőit Dienesre, melyben
azt az országos pauaszt veti neki szemére, hogy messze földről, sokszor csak egy, vagy másfél aranyban forgó dologért is, maga eleibe
idézi az embereket, ámbár már arról őt mind a király, mind az országgyűlése megintette. Nevezetesen magát ezt a levelet is, olyan
embertől küldötte ő hozzá Mátyás király, akit Dienes túl a Száva
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vizéről idézett magához, még pedig koránt sem lelki, vagy eklésiai
dologban. Nem soká volt ezután életben Dienes, mert meghalt 1465.
észt. 1. fetir. Azt mondják, hogy három pápa választásában jelent meg
és vett részt Rómában, kik közöl niásodik Pius, vagy amint azelőtt
hittak Aeneas Sylvius volt az utolsó, aki ő vele az előtt való időkben , az ötödik László király dolgában levelezett. Nyolczezer aranyat
hagyott volt egy templomnak építésére, de azt Mátyás király hadköltségre fordította.
Széchy Tamás. (Felső-Lindvai). Ez is Miklós fia és Dienes testvérje, "Komárom vármegye főispánja, és Komárom várának kapitánya,
király kincstartója, különös szép ábrázatu és. testállásu ember. Jelenvolt 1440. észt. Fehérváron a kisded ötödik László koronázásán,
akinek pártját fegyverrel is hatalmasan ótalmazta Ulászló ellen. Esztergomból sokszor kicsapott a keze alatt lévő-katonasággal, és azokat
akik Ulászlóhoz hajlottak, fosztotta, perzselte, sőt egész Buda alá merészlett jönni, és ott a Bányavárost felégette. Ott volt az érsekkel
Rakelsburgban (Radkersburg) a két esztendeig tartandó békesség csinálásában 1447. észt. A Rigó mezején esett mag nélkül el 1448.
esztendőben.
Széchy János. (Felső-Lindvai). Ez is Miklós fia. Dienes és Tamás
testvórje. Ez is ellensége volt eleinte Ulászlónak. Először Komárom,
azután pedig 1459. észt. Zala vármegyében főispány volt, mikor Mátyás király hűségétől elállván, Gara Lászlóval s másokkal Fridrik császárt iparkodott magyar királynak tenni, aki ellen azelőtt hét esztendővel Dienes érsekkel együtt szövetkezett volt a bécsiekkel.
Széchy Miklós. (Felső-Lindvai). Ez is. Miidósnak Gara Ilonától
való fia, loyászmester 1469. észt. lettr MÍtyás király alatt, akinek
Kanisay Lászlóval arról tett panaszt 1476. észt., hogy a Fridrik császár emberei, az ő őt faluját, Szakolczát és egyebeket felprédáltak, sok
nemest fogva elvittek, Kőszeget is elfoglalták s a t. Ugyanakkoi másfelől az a hir jött Mátyás fölébe, hogy olyan háromszáz nagytekintetü emberét fogták el sok ezer aranynyal a Fridrik jobbágyai, akiket
Mátyás pénzt szedni küldött vala szélyel az országba. Mindezeket egész
emberséggel megírta Mátyás Fridriknek, és egyszersmind azt is jelentette neki, hogyha az efféléket nem orvosolja, kénytelen lesz a dolgot másképen igazítani; aminthogy azután való esztendőben be is ütött
Ausztriába, és ott a kölcsönt visszaadta
Mátyás halála után, Maiimilián császárhoz állott volt Miklós,
Kanisayval együtt, fis azt igyekezett Ulászló ellen behozni. Ott volt
Maximiliánnal, mikor az Székes-Fehérvárt megvette és oda azt be is
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kisérte 1490. észt. Mindazáltal azon békességuek erejével, melyet azután való esztendőben kötött Maximilián Ulászlóval, ettől grácziát nyert,
és azután mindenkor hűséges volt hozzá. Ott volt Pécsen 1495. eszi,
mikor Ujlaky Lőrincz odament Németujvárról, és ö kisérte azt be
Ulászlóhoz. Minthogy testvérei mag nélkül halván el, azoknak minden jószágai ő reá szállottak 1498. észt., a budai diéta őt is azon
urak közé számlálta, akik egy zászló alja katonaságot tartoztak tartani. Alsó-Lindvai Bánffy Borbálától két fiút nemzett, Jánost, aki hamar elhalt, és Tamást, aki következik.
Széchy Tamás. (Feíső-Lindvai). A közelebb irt Miklósnak Bánffy
Borbálától való fia. Ott volt 1505. észt", a rákosmezei diétán. Sok
panasz volt reá, hogy visszaélt a sz. gróti apátUrságon való jus patronatussai. Vas- vármegyei főispán volt, mikor 1526. észt. Mohácsnál
elesett. Ormosdi Székely Magdolna egy fiat és egy leányt szült őneki,
u. m. Istvánt, akiről mindjárt lesz szó, és Margitot, aki először gróf
Salm Miklóshoz, másodszor Árkói Pyrbushoz ment férjhez.
Széchy István. Tamásnak Székely Magdolnától való fia. Atyja
nyomdokit követte, a sz. gróti apáturságon való erőszakoskodásban,
ezen az okon 1528. észt. nemcsak az azon való jus patronatustól fosztatott meg, hanem minthogy már atyjával együtt mindössze húsz esztendőtől fogva, sok jövedelmét húzták az apáturságnak, negyvenezer
forintra is büntettetett. Ő benne szakadt magva a felső-lindvai Széchy
famíliának 1535. észt. Az ő húgának Margitnak, két férjétől maradt
gyermekei, soká, de haszontalan pereltek az ő jószágaiért, ugyanis
azok a rimaszéchi Széchy ágnak ítéltettek, melyről következik már
a szó.
Széchy Dienés. (Rimaszéchi). Az oda felébb emiitett Balogh
Jánosnak, Miklós nevű fiától való egyik unokája, Péter testvérje, szö*rényi bán és íotálnok első Károly király alatt, kinek nagy kárt tett
azzal, hogy azt a Bazarád ellen való hadakozásra reáverte 1330. észt.
Akkor tette volt őt Károly szörényi bánná, mig Mars kedvezett. Balás
nevű fia után két unokjá lett, u. m. Dienes és Péter, akit másképen Bánszéchynek neveztek. Ennek a Péternek két fia maradt, t. i.
János, aki pap úrrá lett, és Zsigmond, aki ugy látszik magtalanul
halt el. Egy 1414. észt. költ levél, arról emlegeti Jánost és Zsigmondot, hogy ők akkor a remete sz. Pál szerzetesei klastromának,
melyet az ő eleik Hangon völgyén építtettek, sok földet és jószágot
ajándékoztak, Hangon és sz. Simon nevű faluk közt.
Széchy Dienes. (Rimaszéchi). A közelebb emiitett Dienesnek,
Balás nevű fiától való egyik unokája, Péter testvérje. Prokop és Fe-
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renc'z nevű fiákat hagyott. Enuek a Ferencznek és atyjafiainak Zsigmond király 1415. észt. Pest és Nógrád vármegyékben sok falut
adott; ő ellenben Gömör vármegyében sok jószágát zálogba vetette
Ott Andrásnak 1429. észt. Három fia maradt Ferencznek 1. Miklós, aki
Katalin nevű leányát Buzlay Miklóshoz adta férjhez, 2. Péter, 3. László.
Széchy Péter és László. (Rimaszéchi). A most emiitett Dienesnek, Ferencz fiától való unokái. Ezek bírták. Balogvárát Gömör vármegyében , melyet ők az akkor az országban garázdálkodó cseheknek
általadtak, melyből aztán azok ott körülbelől sok pusztítást tettek.
Visszavette ugyan Mátyás kirjlly Balog várát a csehektöl, de azt többé
a Széchyeknek vissza nem adta, sőt amit Rimaszéchen bírtak, tolok
azt is elvette, s több más jószágaikkal együtt Kozgonj Sebestyénnek
ajándékozta 1460. észt. 19. nov. Kassán költ levele által. Péter leányát Justinát 1507.. észt. hagyta özvegyen Jánosy László. Ami Lászlót illeti, ő Enyiczke névü falut nyert Abauj vármegyében, annak vidékivel együtt második Ulászló királytól, melynek bírásába 1500. észt.
vitetett és állíttatott be. Serkei Lorántffy Anna, nyolcz gyermek
atyjává tette Lászlót, kik közöl 1. János, kinek felesége Forgách Frusina volt, akinek Lajos király adta 1524. észt. mindazokat a jószágokat , melyeket azelőtt kápolnai Orros András és Csenteházy Péter
bírtak Gömör és Borsod vármegyékben 2. Ferencz,. kiuek felesége Derencsényi Katalin 1525. észt. már gyászolt. Ennek és az ö bátyjának
Jánosnak leányi lehettek azok a Katalinok, kik közöl egyik nagykárolyi Károly Péterhez, a másik pedig Bornemisza Boldizsárhoz
ment férjhez. 3. Bálint. 4. Mihály. 5. Demeter, kinek Serényi Petronellától való leánya volt az az Anna , aki 1572. észt. Basó
Farkas felesége, 1578. észt. pedig Iíédey Ferencz özvegye volt. (5.
László, aki Tibay Orsolyával élt házasságban, és aki a derencséni
és kápolnai kastélyokat nyerte első Ferdinánd királytól 1515. észt.
7. Péter, talán ennek fia volt az a Széehy András, aki bedeghi
Nyáry Margittal élt 1580. észt. 8. Péter, kit másképen Doboczaynak
is hittak. Mindent megpróbált ez a Péter Demeterrel, a maga testvérivel, hogy a felébb irt, és mag nélkül elhalt felsó-lindvai Széchy
István jószágait magáévá tehetné, de arra csak az ő maradékai mehettek. Az ő felesége albisi Zólyomi Anna, özvegy volt már 1550.
észt., kitől egy leányt Annát, a Liptay Gergely hites társát, és kót
fiút nemzett, u. m. Györgyöt, aki Rédey Magdolnától született leányát, Csetneky Ferenczhez adta férjhez, és Tamást.
Szecsödy Háté* Zriny Miklóssal együtt ótalmazta Szigetet 15(50.
észt. Mindaddig vitézül forgolódott, mig az ellenség golyóbisa min<l
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a két térdét összetörte. Mikor aztán a külső várat elfoglalta az ellenség, az ágyban fekvő Máténak fejét vette, a feleségét pedig kilencz
gyermekével örökös fogságra vitte.*
Szegedy Antal. Második Lajoa udvari papja, á sz. Ferencz szerzetéből való. Elment ezzel a maga koronás hallgatójával a mohácsi
szerencsétlen hadra 1526. észt, és mikor ott a belgrádi basa a magyar tábor tanyáját felverte és prédálta, ott soká védelmezte magát,
utoljára történetből egy lóra akadván, arra' felkapott és életben megszabadult. Sok esztendeig viselte arczán a törököktől kapott igen nagy
sebnek helyét.
Székely Péter. Mosón vármegyében óvári kereskedő volt Zsigmond idejében. Eljárt Ausztriába js hivatala üzósóre, és ott némely
lakosok neki egykor tetemes károkat tettek. Hogy ő erről Zsigmondnál panaszt tett, Zsigmond neki szabadságot adott arra, hogy valamenyi bécsi, vagy akármely Ausztriából Magyarországra jövő kereskedőket talál, azokat portékájukkal együtt arestálja. Már egynéhányat
el is fogott volt azok közöl Székely Péter, és az ő többi káros társai.
De 1388. észt. Budán költ parancsolatjával megtiltotta őket Zsigmond, hogy többeket ne bántsanak, mert ő Albert ausztriai herczeggel rendelést tett aziránt, hogy mind a két fejedelem részéről, Ausztria határiban főemberek tartsanak egy gyűlést, melyben el fogják igazítani, mind a két fél jobbágyainak bajait és panaszait.
Székely János. A nagy Hunyadi Jánosnak vérszerént való atyjafia, (Thuróczi ait consangvineus), akivel elment a törökök ellen a rigómezei ütközetre, és ott el is esett 1448. észt. Ugy tartják, hogy ő
dalmát, horvát és tótországi bán és egyszersmind auránai perjel lett
volna 1445. észt. Ugy lászik, hogy annak a hadvezérnek is, akit Hunyadi János 1449 észt. küldött volt Giskra ellen, és akinek Dlugoss
lengyeliró Czaklő vagy Czakiel nevet ad, valóságos neve Székely
volt. Erről Dlugoss azt irja, hogy Hunyadi János nénjének fia volt,
és hogy abban a hadban Kassához közel, Somogy nevű falunál
elesett.
Székely Jakab. A közelebb emiitett János bán fia. Mátyás és
Ulászló királyok alatt vitézkedett. Ö vette el Fridrik császártól 1480.
észt. Pettau és Rakelspurg (Kadkersburg) várait T melylyel azt érdemiette, hogy Mátyás őt egész Stájerország- igazgatójává tette. Szapolyay
Istvánnal és Kanisay Lászlóval együtt ostromlotta Németujhelyt,
mely minekutána feladta magát, nagy pompával kisérte be abba a királyt 1487. észt. Mátyás király halála után, annak fiának, az ifjú Hunyadi Jánosnak részére állott, és azt igyekezett a magyar királyi szék-
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be ültetni. Vele volt evvel az ifjú Hunyadival, a csonthegyi verekedésben, és hogy a győzelmet annyival könnyebben és hamarább a
Hunyadi részére vonhatná, azt tette fel magában, hogy az ellenséges
seregnek vezérjét, Báthori István vajdát megöli. Neki sarkantyuzza tehát paripáját, és nagy sebesen Báthori felé nyargal, -de midőn látná,
hogy az Öreg vitéz bátrabban várja őt mint ő gondolta volna, hirtelen visszafordítja lova száját, és talán ez adott aíra alkalmatosságot,
hogy a szerencsétlen ütközet után, Pécsen, Hunyadival összeveszett,
tálán annak szemre való hányásait nem szenvedhetvén, azért is Hunyadit odahagyta és Stiriába visszament. Ez időtől fogva Maximilián
császár részére állott, és azt igyekezte királynak behozni az országba.
Sokat kisértette Hunyadit is, hogy hajoljon ahoz, de mire azt nem
vehette, reávette arra a veszprémi püspököt. Ott volt Székes-Fehérvárnál, mikor azt a Maximilián katonái megvették, és abba bekísérte
a császárt. Mindezek 1490. észt. történtek.
Azonban Hunyadi a tótországi bánságot felvállalván, azon váraknak visszavételéhez fogott a következett eszteudőbeu, melyeket
Maximilián elfoglalt vala. Nevezetesen Zágráb alatt ostromlott egy
erősséget, melyet hatszáz német igen emberity ótalmazott ő ellene.
Eljött Székely a németek segítségére, de Hunyadi őt igen nagyon
megverte s visszaüzte. Abban a békességben, melyre ebben az esztendőben léptek Maximilián és Ulászló, bele volt kötve, hogy amely
várakat még Mátyás király bízott volt Stiriában Székelyre, azokat ő
tartozzék mind visszadni a császárnak, ezenkívül, hogy Székelynek
mászló grácziát adjon a császárhoz való pártolásért. Mindazáltal ugy
látszik, hogy ő ennek a grácziának hasznát venni nem akarta, és
örökösen Stiriában maradt, mivel ott Ormosd és Boriin várait Maximiliántól nyerte hozzá való pártolása jutalmául. Legalább azon törökök ellen, akikkel Derencsény Imre bán 1493. észt Dalmácziában
oly szerencsétlenül ütközött meg, amint Bonfín írja, Székely Jakab
volt a németek részéről kirendelve. Lásd Bánffy János.
Székely Lukács. (Kevendi, Ormosdi L. B). Jakab fia, és ez is
Stájerország kormányozója. Zriny Miklóssal együtt ostromlotta Csáktornyát Keglevics Péterre 1543. észt. ó reá bízta volt Ferdinánd
Pécset, hogy abban szüntelenr ezer lovast, és ugyanannyi gyalogot
tartson, kiknek zsoldjukat a stájerországi rendek fizessék. Nem volt
ott Pécsen, mikor azt az említett esztendőben a törökök megvették.
Mikor Ferdinánd Németországba az úgynevezett smalkadi hadra járt
1547. eszi, Drezdából küldött Lukácsra, egy 3/ mart. költ parancsolatot aziránt, hogy Szomszédvárához és alsó-stubiczai kastélyához tar-
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tozó jószágaiból, a zágrábi káptalannak a dézmát fizesse ki. Zriny
Miklós bánnal együtt verte meg a törököket 1549. észt.
Székely Ferenez. Lukács testvérje. Lásd Semsey Ferencz.
Székely Klára. Lukács és Ferencz testvérjök, a hires Perényi
Péter házastársa. Azt irják felőle, hogy Valpó várát a törökök ellen
három hónapig igen férfiúi bátorsággal ótalmazta.
Székely Magdolna. Klára stb. testvérje. Ennek első férje felsőlindvai Széchy Tamás volt, kitol maradt István nevű fia, kiben ez az
ág kialudt; és Margit a gróf Salm Miklós felesége. Másodszor Thurzó
Elek királyi helytartóhoz ment férjhez, kitol Anna és Erzsébet leányai maradtak. Harmadik térje Morvaországnak főkapitánya Bernátéin
János lett.
'
"
Székely Jakab.. Lukács fia. Balassa Jánossal ő is elment volt
Genuába 1552. észt.
Székely Mihály. Egy erdélyi rebellis Mátyás király idejében.
Lásd Vizaknay Miklós.
Székely vagy Dézsa Cyflryy. Ez az ember, vagy iukább nem ember, volt annak a paraszt hadnak fő vezére, mely az egész magyar
nemzetnek oly veszedelmes volt 1514. észt., Erdélyből a Székely földről, egy Dalvok nevű mező városból származottnak irja őt Istvánffy,
és épen azért ragadt reá a Székely név, holott igazi vezeték neve
Dózsa lett volna. Mind egyéb vitézi tetteivel, mind kivált a közelebb
múlt esztendei jeles mustrájával kapott hirre és becsületre, mely
mustra ebből állott, hogy midőn ő a belgrádi vár őrző serege közt
katonáskodnék, és ez a vár őrző magyar .sereg egyszer a többek közt,
a szendrői törökökkel* csatáznék, egy Ali névü derék török, a lovasok vezérje, a magyarok közöl egyet akárkit, egy száll kardra hívott.
György állott 'ki vele a viadalra, még pedig olyan szerencsével, hogy
Alinak pánezélos jobb karját egy csapással leszelte, azután pedig magát is megölte. Hogy ezért valami jutalmat kaphasson, feljött Budára Ulászló királyhoz, alti azonkívül hogy őt megnemesitette, szentelt vitézzé tette, arany lánczot, arauynyal szőtt veres ruhát, sarkantyút és kardot; nemesi czimerül egy elvágott és véres kart adván
neki; Őt egy Temesvár és Belgrád közt fekvő, negyven telekből álló
faluval is megajándékozta.
Azonban haza érkezik Kómából Budára Bakács Tamás érsek,
azzal az engedelemmel, hogy az országban a törökök ellen keresztes
hadat hirdessen, melyet minekutána kihirdetett, s másuva is, de kivált Pest alá, sok dologkerülő parasztság gyűlt össze, ennek a rendetlen csordának fővezérévé Bakács ezt a Györgyöt tette. Budán sz.
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Zsigmond templomában, a sz. mise tartása után, maga az érsek adta
neki által, a Rómában ezen végre készült fehér zászlót, melyre veres
kereszt volt varrva. Egy más kisebb keresztet pedig az oltár előtt
térdepelve varratott az ö ruhájára az érsek a maga szabójával, és őt
megáldván, a Pest alatt összegyűlt sokasághoz elbocsátja. Hogy azokhoz érkezett György, mindjárt arra inti őket, hogy ők is ruhájokra
varrják fel a veres keresztet, és neki engedelmeskedjenek. Hogy az ő
minapi vitézségének hirét meghallották a parasztok, egy hónap alatt
negyvenezernél többen gyűltek ő hozzá, kiket György katonai rendbe
szedett, és azokat a fegyverforgatásban gyakorlottá. Eszerént az urak
s nemesek nagy részént szolgák s munkások nélkül maradván, a takarás ideje pedig közelgetvén, némelyek közölök, a magok szolgáikat
s jobágyaikat, erővel is haza vitték, ha azokat megkaphatták; és voltak olyanok, akik azokkal keményen bántak. Naponként menvén a
György füleibe a méltó és méltatlan panaszok, a török ellen kötött
fegyvert, a nemesség ellen fordította, és annak üldözésére, a keze
alatt levő parasztságokat reászabaditotta.
El is kezdette az mindjárt Pest és Buda külső városában a nemesek házait dúlni, gyujtogatni, és akiket előtalált, azokat gyilkolni.
Hogy ezt a király meghallotta, mindjárt parancsolatot küldött mindenfelé, hogy senki többé a keresztesek közé ne álljon, Györgyöt pedig keményen fenyegette, ha eszére nem. jön. Ezt megértvén György,
Pestet odahagyta, és seregét két részre osztván, Szegedre igyekezett.
Mikor Czeglédnél járna, onnan mindenfelé, de kivált Pest és külső
Szolnok vármegyékbe leveleket küldözött szélyel, melyekben a lakosokat, üdvösségök, minden jószágok s fejők vesztesége alatt magához
hivja a nemesség és uraság ellen. Ezekben a levelekben, magát a kuruczok főkapitányának, derék katonának, és csak a magyar király,
nem pedig az urak jobbágyának nevezi. Azután elébb mozdult, útjában mindenütt ölt vágott, némely várakból ágyukat s puskaport szedett fel, és Szigethez szállott, de azt nem merte bántani, hanem
Csanádra ment, azt megvette, prédára bocsátotta, és egyebek közt a
püspököt is Csáky Miklóst, hallatlan xkegyetlenséggel megölette. A
nemesek közöl Dóczy Györgyöt, Ravaszdy Pétert, de kivált Telegdy
Istyánt végeztette ki a legpogányabb kínzások között.
Csanádról Temesvár alá ment, és azt keményen ágyuztatta.
Hogy pedig azt annál könnyebben megvehesse, a Temes vizét más
árokra akarta az alól venni, melynek árkát midőn serényen ásatná,
Báthori István, aki Temesvárt ótalmazta, egykor a várból a maga katonáit kiküldötte, és az árokásókat részszerént levágatta, részszerént
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elfizette, minekelőtte György azoknak segítséget küldhetett volna.
Mindazáltal más oldalról keményen lövette György a várat. Azonban
igen véletlen ott lepi őt Szapolyay János az erdélyi vajda, aki Báthorinak jött segítségére, a júliusi legforróbb melegekben. Mikor legelőször meghallotta' György a Szapolyay dobjainak és trombitáinak
harsogását, már akkor jól tele ette itta volt magát; mindazáltal serényen hozzá látott népe rendbesaedéséhez, és annál vakmerőbben csapott össze Szapolyayval. Egy darabig tartott kemény viaskodás után,
megfutamodott a György tábora, melyet midőn minden haszon nélkül tartóztatna s biztatna, őt magát is letaszította lováról Petrovich
Péter, és elevenen- elfogta. Amely czigányokat_ magával hozott volt
Szapolyay, azokra bizta a György kivégezését, abban az időben a czigányok mestersége lévén különben is a h'óhérság. Ezek igy végezték
ki Györgyöt. A többi foglyok közöl kiválogattak negyvenet, akik
Györgyhöz közelebb szoktak volt járni, és azokat tizenöt napig éheztették, mely idő alatt azokból csak kilencéén maradtak életben. Eljővén a rendelt nap, amely vas széket, és vas koronát készítettek
vala a czigányok, azt akkor megtüzesitették, és Györgyöt mezítelen
azon székbe ültették, és a koronát fejébe tették; az életben maradt
kilencz foglyot pedig előhozták, és azoknak azt parancsolták, hogy
György * testét harapdáiják, és azt nyeljék le, aki pedig azt nem
akarná cselekedni, kezökben kardot tartván, halállal fenyegették. Hárman közölök nem nyúltak Györgyhöz, azért ott helyben mindjárt
meg is ölték azokat a czigányok, hatan pedig, akik ettek az 6 félsült hasából, szabadon bocsáttattak. Majd minden indulat és kiáltás
nélkül szenvedte György mindezeket, és az ő húsát evőkre utálattal
tekintgetvén, azokat olyan kutya kölyköknek szólongatta, melyekei 6
nevelt fel. Mindaddig csipdesték és tépték azután a czigáoyok őt tü>
zes fogókkal, míg egyszer a nagy kinok közt meghalt. Felnégyelt
testét Budán, Pestén, Fehérváron és Váradon függesztették akasztéfára. Nem egyeznek még az irók benne, hány ezer ember kárt val*
lőtt a nemzet ezen kuruez világ vagy háború, által. Akik legkevesebbre, negyvenezerre teszik azt. Tubero azt írja, hogy ezt a Gyöt*
gyöt az ő kuruczai királynak is kiáltották s köszöntötték, mely'ha
igaz, kétségkívül arra czélozott hát a tüzes szék és korona. Az égése
zenebona, mintegy négy hónapig tartott. Taurinu* István igy festette
akkor le ezt a Dózsa Györgyöt: .
Promtus ad omne nefas, cunctorum lerna malomm,
Thesaurus scelerum, gestusque, artemque nocendi
m.
15
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Kdoctub, violare fidem, sensusque minaees,
Cognatam et fícto fraudem praetexere visu,
Ira ingens, furor atque ingens, ingentibus ausis
Ilii animus, fastuque tumena, ambibat honores
Supremoa, quem continuo imperiosa cupido
Omne ágit in crimen. Non hunc reverentia divum
Non amor aut pietas caronim certa parentum
Ulla movet, mediocre nihil sperabat, et omni
Pleuns nequitia, lucrique cupidine flagrans.
Aurea nen uni Pactoli stagna rubentis,
Non Tertesiacis tempestas fulva lapillis
Orta Tago, nec opes Croesi, nec scrinia Crassi
Sufficerent, quia auriferae decoctor arenae
Semper egenos, inops, furtis et vivere rapto,
Acrior Eurynno, uece, pejor, tristior orco,
Qui vitio alterius nigrom praefigere Thita
Navit, et integros odiis turbare sodales.
Quodsi tale usquam monstrum traosacta tolissent
Secula, Pirithoum Theseus pertaesus, Orestem
OdÍBset Pylades; ovo prognatus eodem
Dimidiumque sui sprevisset Castora Poilux.

Székely Geiyely vagy amint akkor hittak Gecsö. A közelebb
leírt György testvére, akivel mindenütt jelen volt ugyan annak ke*
gyetlenkedóseiben, de azokat soha helybe nem hagyta, hanem szüntelen kárhoztatta. Ez a GeczÖ vezérletté volt Temesvár alatt a paraszt
hadnak egyik szárnyát Szapolyay János ellen. Minekutána ő is kézre
került, és Györgygyei együtt Szapolyay eleibe vitték, György ugyan
magát bünfouok, és akármely büntetésre méltónak vallotta, de Geczöért maga esdekleit, és azt a bizonyságot tette róla, hogy az csak
kénytelenségből hadakozott ő mellette, melynek hogy végére járt másoktól Szapolyay, 6 . rajta semmi klnoztatást nem vitetett véghez,
hanem fejét vétette. Lásd Ldríncz. A kuruczoknak többi vezérei ezek
voltak: Bagosy Ferencz, aszalói Kecskés Tamás, és megyezői Mészáros Lóriira.
Székely Antal. Erdélyből a székely földről származott. Együtt
ótalmazta Léva várát Dacsó Tamással 1549. észt. Minekutána a vár
kézre került, nehezen tudták őt a gróf Salm Miklós magyarjai a német
é» spanyol katonák dühö&ége elől eldugni Móré Jánossal. Elmont
volt 1550. észt. Varkóczy Tamással Csanádhoz, a ráczok meg verésére,
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és ott a térdén olyan sebet kapott t mely miatt azután teljes eletében
sántított. Egyiket 4t rendelte Izabella, Bornemisza Pál püspök Váradig való elkísérésére 1556. eszi, amikor mind öt, mind a z ő töWri
ötszáz kisérő társát a püspök Izabellától Ferdinándhoz édesitétte, akik
azután Telekesy Imre vezérsége alatt, sok jó szolgálatot tettek Ferdinánd királynak. Nevezetesen Antal együtt hadakozott Telekesyve
1557. észt., Ferényi Ferenez és más pártosok ellen, és mrnekniána
Perényitöl a nagy szŐlősi kastélyt Ugocsa vármegyében elfoglalta*,
abban Telekesy, Antalt hagyta nyolczszáz katonával őrizeten. Jó erővel
jött volt ugyan Balassa Menyiért ő ellene, hogy Szőlőst ő tőle,
Izabella számára elvegye, de Antal magát mind addig vitézül ótalmazta, míg aztán Telekesy az ő segítségére jött. Együtt volt Telekésyvel 1558. észt. Szikszóhoz nem messze, Eaza nevű" falunál a törökök megverésében; azután való esztendőben pedig, minekutána ugyan
Telekesyyel, Balassa Menyhértet, Kis-Várdá alól elborították volna,
Telekesy őt hagyta ott a vár őrizésére.
De kivált moldvai hadakozásával tette ő magát a magyar históriában nevezetessé 1561. észt., melyet ha az ember világosan akar
előadni, szükségesképen igen fent kell a dolgot kezdeni Abban az
időben, igen bevetj; szokás volt az, a kérkedékeny görögöknél, hogy
akármi alá való szüléktől származtak, de a magok famíliájának eredetét
a régi görög császárokra, a Oomnenokra, Laskárokra, Oantakuzénokra
Paleologokra, stb. vitték fel. Ilyen volt a többek közt egy, aki a
maga nevét Basilius, vagy Heraklides Jakabnak adta ki, és despota
titulussal élt. Samos, vagy Créta szigetéből származott. Egy ideig
ötödik Károly római császár alatt katonáskodott: Onnan Lengyelországfelé Moldvába jött, a Sándor vajda udvarába, ott a maga szívbe
és fülbe mászó tanult mestersége által, magát a vajdához igen be*
szinlette, sőt maga magának soha ellent nem mondó, és egymásból
kedvelne tök épen, s láncz szemek módjára szép renddel folyó hazugságai által a vajda feleségével, aki igazán a ' régi vajdák véréből
vette eredetét, atyafi.ságot vetett. Ezen az okon, szinte vetélkedtek
egymással a vajda és vajdáné, az álnok hitetőnek való kedvezésben.
Azonban esztendő sem telik belé,' mikor a lárvás atyafi foga fehérít
mutogatni kezdi, és a bojárokkal, vagy ólát nemesekkel, a vajda eloltásáról, s a vajdaságnak magára való ruházásáról suttog. Vagy megtudta valósággal a jó szivü vendégfogadós veddégének gonoszságát,
vagy legalább a lator vendéget afelől gyanakodó vá tette s furdalta a
lélek; elég a hozzá, hogy Jakab a vajda udvarát elhagyta,1*és először
ugyan Havasalföldébe, onnan Erdélybe Brassóba vette magát; de itt
15*
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U jMgszagriván azt, hogy Sándor vajda az ő hol létét kinyomozta,
és Szapolyay János Zsigmond fejedelem pedig őt annak minden czere•Mnia s gondoskodás nélkül könnyen -kiadja; éjszaka Brassóból kiszökött, és együtt másutt való bojkálási s lappangási után, senki sem
tudja micsoda szerencse, vagy szerencsétlenség, őt a Szepességre,
Laszky Alberthez vetette. Újra előszedte, vette itt Jakab a maga
megigéző praktikáit, melyek által a Laszky szivét nem sokára a maga
markába szorította. Azután a pénzt ugyan imádó, és azt mindenfelé halászó, de azzal helyesen bánni és jól élni teljességgel nem tudó
Lftszkytól tízezer forintot dugott ki, és azt arra beszélte, hogy jövendőbeli szolgalatjáért, segítsen neki a moldvai vajdaságot elnyerni. A
mondott summán tehát magyar és lengyel katonákat fogadnák; ki-.
leacz taracskot szereznek, Moldva felé indulnak; de a podoliai palatínus egy kis csata után őket Magyarországra visszaigazitja. Az első
próba hajótörést szenvedvén, hatalmasabb és győzősebb kormányost
keresett Jakab, mint Laszky vala. Ugyanis az ország felsőbb részei
kapitányához, Zay Ferenczhez megyén Kassára, annak eleibe rakja,
mely sok haszna lenne atyban Ferdinánd királynak, ha ő (Jakab) a
moldvai vajdaságot elnyerhetné stb. Zay reáveszi magát, hogy Jakabbal együtt levelet ir Ferdinándhoz a segítségért Ferdinánd egy igen
titkos tanácsot tart a dolog iránt, melyben Oláh Miklós érsek, Draskovich György, Forgách Ferencz püspökök, és Nádasdy Tamás a nádor ispány voltak jelen Titokban azért kellett a dolognak folyni,
mert Sándor vajda, már ekkor Zríny Miklós által, akihez feleségéről
sógorság volt, megkérte volt Ferdinándot, hogy Jakabot ne segítse.
Felolvastatván a kevés számból álló gyűlésben a Zay és Jakab levele,
többnyire abban az értelemben voltak, hogy Jakab dolgába Ferdinánd
magát legkisebbé se ártsa, és annak kérését általán fogva vesse vissza,
annyival inkább, mivel most Szulejmán török császárral fegyvernyugyás van, aki pedig Sándor vajdának, mint maga adófizetőjének vajdaságtól való megfosztatását, és Jakabnak Ferdinánd számára leendő
adózását, szemei héján által nem fogná nézni. Az egy Forgách Ferencz volt, aki igy okoskodott: hogy nem a világ volna Jakabot valami pénzzel segíteni, ha csak annyival is, aminél csak játékra w
többet költ néha az ember. Még valaha nagy haszon háramolhatnék
az egész keresztyén világra Moldva, elfoglalásából. De különben is
Ferdinándnak, mint magyar királynak, nem kell önkényt kezéből kibocsátani Moldvához val4 régi jusát, és az annak visszanyerésére kinálkoeó s vezető jó alkalmatosságot. Ugyanis mind a mohácsi veszedelemig a magyar királyok adtak Moldvának vajdákat, kiket több-
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nyíre magok udvariban neveltek, és akik aztán nekiek adót fiftft felek*
amikor arra szükség volt, katonát adtak stb. Helybehagyta Ferdinánd
Forgách beszédét, és Jakabnak nyolczezer forintot (nem hatezer aranyat mint Istvánfiy hibásan írja) rendelt 6 küldött, és szabadságot
adott neki, ott ahol tetszik, a katonák fogadására. Mindent elkövet*
tek, Zay, Laszfy és Jakab, hogy a katonák szedésének valóságos, czélját titokban tarthassák* Sőt Laszky arra vetemedett, hogy mind maga,
mind mások által azt a hirt repítette szélyel, hogy Jakab meghalt,
és hogy azt annál hitelesebbé tehesse, egy üres koporsót, igen .nagy
halotti pompával temettetett el az eperjesi nagy templomban, mintha*
abban a Jakab teste lett volna, aki pedig a várnak egy rejtekében
kattogott fris egészségben. Itt lesz már helye Székely Antal nevének.
Minekutána Jakabnak tizenhétszáz embere gyűlt volna, annak
eleibe Székely Antal állíttatott fővezérül, Zay javallásából, aki előtt
Antal minden oldaláról ismeretes volt. Elindult hát Antal, Jakabbal,
Laszkyval és kicsiny táborával amár mondott 1561. eszi, Ungváron
keresztül, Szeregnye és Munkács közt, és minekutána két lengyel «BO*
portocskát, két különbózó helyen, és az eleibe vagdalt iákat utjából
elhárította volna, Moldva határában Eftztepnicz városához száll. Azon
fogadkozott volt Jakab ithon a magyaroknak s németeknek, hogy mihelyt ő Moldvába lábát beteendi, neki egy toppantására seregenként
fognak ö hozzá a moldvaiak gyülekezni. Most pedig mikor senkit se
látott ó hozzá jönni, azonban hallotta, hogy Sándor vajda huszonötezer
főből álló táborral állott ki ő ellene, legelőszöris ő esett kétségbe, és
ő gondolkodott a visszajövetelről, annyival inkább, mivel egy oláh, aki
eddig ő mellette szolgált, Sándor vajdához általszökött, és az Ő vele
lévő sereg számának kevés voltát annak minden bizonynyal hirül vitte.
De Antal, aki jobb helyen hordozta, mint Jakab a maga szivét, nem
ijedt meg, hanem kötelességéhez látott, és olyan hadi ravaszságon
futtatta a maga elméjét, melynél fogva ae ő gyengébb ereje, a tizen*
háromszorta nagyobbnak nyakára hághatna. Talált és veteti is olyan
estit, h*gy aszal nem csak a hidat foglalta el, (mely már akkor csak
egyedftl választotta el a két tábort - egymástól), hanem azon maga
nwnvén legelői által, az ellenségnek ágyúinak is nagyobb részét el*
foglalta. Akkor aztán egész táborát a hídon általszállitotta, és Sándor
vajdára, olyan jól talált renddel s-bátorsággal rohant, hogy annak
emberei közöl háromezerét levágott, tőle sok zászlót elvett, minden
megmaradt ágyait elfogta, a janosárokkal elegyes oláh tábort egészen
szélyelszórta, és igy egy legtökéletesebb győzelmet nyert. A sok foglyot mind elfeoesáttatta, hogy azzal is az oláhok Jakabhoz édesedjenek.
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Ez amár mendott 1561. észt. Márton napja előtt való nap történt.
Ekkor aztán Szucsavára, a moldvai vajdák rendes lakóhelyére vitte
Antal Jakabot, ahol a püspökök s minden rendű s nevű emberek jöttek ki ő elejökbe, akik győzedelmi pompa formával s örömkiáltással
kisérték be őket a várba.
Azonban Antal egyik^szemóvel s fülével szüntelen Sándorra
figyelme&ett. Meg is hallotta nem sokára, hogy az elszéledt táborának
némely maradványit összeszedte, és a Prut vizénél, a havasalföldi vajdát várja maga segítségére. Minekelfitte Mircze, a havasalföldi vajda
elérkeznék, szükségesnek ítélte Antal, a Sándor erejét megtörni, és azt
végképen nem árthatóvá tenni. Megszaporitván s erősebbitvén tehát
egynéhány ezer oláhhal a maga seregét, a Prut vizének másik partján
Sándorral általellenben megszáll, az ott lévő kis faluban, a házak
közt harmioczkét ágyúját elrejti, magyarjait a németjeit a füzesbe álli<tja, ahol azokat az ellenség nem láthatta, s mind a pattantyúsoknak,
mind a füzesben lappangó puskásoknak megparancsolja, hogy csak egy
lövést se tegyenek, mig arra ő tőle parancsolatot nein vesznek. A
Sándor fővezére Moczok, kétezered magával állott a viz túlsó partján
vigyázaton, és a vízhez közelebb menvén, azon által Antallal egy kevéssé
beszélgetett. Azalatt más oláhok is bátorkodtak a viz széléhez közelebb menni, de akik csak kőpjásokat láttak Antal mellett, puskásokat
pedig nem vettek észre Abbeli bíztokban, a beszélgetés inán is, seregenként tódultak a törökök az Antal szeme kozó való bámulásra, és
az ő táborának a viz másik partján való nézésére. Mikor már jó sűrűn
állanának a semmi ravaszságtól nem tartó törökök s oláhok, akkor
elBfitögetteti Antal az ágyúkat, a dugaszból előhívja a puskásokat, és
ontatja velők a készületlen, és csak szájongó ellenségre a golyóbisokat,
melyek azok közöl sokakat a földre terítenek, sokakat pedig sebekkel
kisérnek, mindeneket pedig félelemmel küldenek vissza a viztól távolabbacska táborozó Sándorhoz. Nem lehetett űzni az ellenséget, mert
a hidat Sándor jókor elbontatta. Antal tehát minden felőlről egybehordatta az üres hordókat, azokat kötelekkel, tölgy, cser és nyir ágakkal tekert gúzsokkal Összefoglaltatta, reájok felül vesszőből font gyepüket, sövényeket rakat, azokra felül szalmát hintet, a munkát meggátolni akarókat ágyúztatja, puskáztatja, és harmadnapra a hidat
egészen elkészíti. Ezt látván Sándor, a vele lévő törökökkel s feleségével, akit minden esetre jó idejében a Dunához előre elküldött vala,
Konstantinápolyba vette vala útját, Mircze utjából haza fordult, Antal
pedig Jakabot Szucsavára visszavitte, és a vajdaságban megfészkelte;
ki is őt, amennyire uj vajdától telhetett, drága ruhákkal, kardokkal,
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ezafrangos paripákkal megajándékozva, arany nyal, ezüsttel megrakva bocsátotta el magától. Mig Moldvában mulatott, követei által sokat sürgette
ö a székelyeket az ifjú Szapolyaytól való elpártolásra; de maga azokhoz nem ment vissza, hanem Magyarországra jött. Lásd Dévay Péter.
Nagy szükség is volt itt az ő visszajővetelére. Ugyanis a budai
basa Zay Ferenczet, és Balassa Menyhértet Szatraáron berekesztve tartotta 1562. észt., kik mind embernek, mind kivált puskapornak nagy
bükiben voltak. Ferdinánd parancsolatjára ötezerén gyűltek volt már
a vármegyékből nemesek s egyéb katonák Antalhoz Ecsedre, akikkel
A Szatmárnak a török ostrom alól való felszabadítására készült. Ide
küldött ő hozzá Zay egy fő legényt azzal az izenettel, hogy háromszáz derék gyalogot válogasson ki, mindeniknek hátára egy egy zsák puskaport kötöztessen, és küldje Németibe. Azután maga Balassa Menyhért
is elindult ő hozzá, ki is minekelőtte Ecsedbe érkezett volna*, már.
az előtt két nappal Szatmár alól egy jó csoport tőrökséget küldött
Ibraim basa Ecsed felé száguldozni, mely igen véres csatát tartott
Antallal. Ebben a viadalban egy kopjával kikapták az Ő fejéből, életének nem kis veszedelemben való forgásával, az ő kócsag tollas csákó
süvegét, mely mellé dugta vala a Ferdinándtól mostanában vett parancsolatot is. Azonban Szatmárt a törökök önkényt odahagyták, és
így a segitségre szükség nem lett.
A pozsoni diétán, a Tisza két partjáról öt vármegye tett panaszt
az Antal erőszakoskodásairól 1563. észt.. de ő azokat részszerént tagadta, részszerént azt mondotta felölök, hogy azok akkor estek, mikor
azon vármegyékbeli nemesek az ifjú Szapolyayhoz állottak vott. Forgách azt irja felőle, hogy ő ugyanakkortájban Szinyér várát erővel
foglalta el maga számára, a Báthori famíliától, melyre ugy mehetett,
hogy azt akkor, egy még vigyázni nem tudó, és könnyen hivő ifja
Báthori bírta. Ettől azt kérte ki Antal, hogy némely féltőbb drágaságait hadd vigye be ő bátorságnak okáért a várba. Azt az ártatlan
egyflgyü ifjú megengedte. Antal egynéhány ládákat kövekkel megrakat, azokat szekereken szállíttatja be a várba, azonban a ládákat őrző
katonákkal a várba berohan, az őrzőket szélyelüzi, a várát elfoglalja.
Ezt a ravaszságot, Bethlen Farkas, nem Székely Antalról, hanem Balassa Menyhértről beszéli.
Egyébiránt, hogy eféle dolog Antalhoz is hozzá fért, abból tetszik meg, amint Melius Péter után, Barta Boldizsár ifja, mert ez az
Antal 1564. észt. a nyiri pajkosokkal Debreczenre ütött, ott elöszőris
a kastélyt gyújtotta meg, melynek az akkori égés miatt, Barta idejében már helye sem látszott; annakutáiia ugyanazon latrokkal a bol-
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tokát feltörette, dulatta, a várost égettette, onnan pénzt, ezüstöt, marhát, harmadfélszázezer forint érőt vitt el, és a házak égetésében is
sok ezer forint érd károkat tett. Ezenkívül a pozsoni diétán' a felsőbb
vármegyék arról tettek panaszt ő ellene 1569. észt., hogy ő egy, templomot erőszakkal elfoglalt, azt kastély formára építtette, és abból
körülbelöl sok kárt teszen. A rendek tehát arra kérték Maiimilián
királyt, hogy ezt a rendetlenséget, a törvény szokott idején kivül is,
akadályoztassa meg, és amit Antal a Mathnsnyay Pál özvegyétől erővel elvett, azt is, vagy az al- vagy a főispány, vagy az ország felsőbb
részei kapitánya által, vele a méltatlan szenvedő özvegynek adassa
vissza. Lásd tallóczi Bánfty Bálint. Bűkor Békesy Gáspár 1575. észt.
Erdélybe ment, hogy ott a fejedelemséget Báthori Istvántól elvegye,
mint próbált vitéz, ez az Antal volt egyik.ő mellé rendelve, ahova
ő ígérkezett is, de az indulás ideje előtt kevéssel, valami változása
történvén, midőn a tűzhelynél magát valami olajjal kenetné, maga
tulajdon felesége gyilkosokat küldött reá, akik őt hirtelen megölték.
Szél Péter. Kaposvári kapitány volt 1556. észt., amikor azt ő
reá a törökök megszállottak. Tovább is ótalmazhatta volna a várat,
mint azt cselekedte, de minekelőtte a vár ura Dersffy István segítségül érkezett volna neki, azt feladta, melyért, hogy őt Török Ferencz
Pápán megkapta, egy magas akasztófára függesztette.
Szemére László. Lásd Gyerőfly János.
Szénás. Lásd Szénásy.
Szénásy. Ezen famíliának első tudható törzsöké Hegen nevű úr
volt, aki magát, ugy látszik, Trencsén vármegyében Proszne nevű faluról irta, mivel vagy onnan származott, vagy talán azt bírta, amint
az ő maradéki közöl egynek temetési pompájára irt ezen versekből
gyaníthatni:
Gróf Hegen ki magát nevezte PrecznérŐl,
(talán ez a Preczne lesz, a mai írás módja szelént az emiitett
Proszne)
Első ezen (Szénásy) házban, híres a nevéről
De sokkal híresebb számos érdeméről
Mely fényt vett magának éles fegyveréről.
Ez a Hegen, negyedik, vagy Eún László király alatt vitézkedett,
ki is őt több vitézeivel együtt, Rudolf császárnak segítségül küldötte,
a cseh király Ottokár ellen 1278. észt., amint az elkezdett verseknek
folytatása bizonyítja:
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Hogy ezerén felül két százban irának,
S éhez hetven kettőt ismét számláiénak:
Negyedik László lett a magyar hazának
Királya, s kormányát tartá hajójának.
László mellé Hegen siete eleve
ÉB vitézi között nem utolsó leve,
Királyától zsoldot fegyveréért véve,
Melyért dicséretes volt mindenütt neve;
fismérte azt Rudolf, kit Habsburg grófjának
Tartott, s Németország osztán császárjának.
Az ausztriai ház fundamentumának,
Kit tart, 8 méltán nevez legelső atyjának.
Mert Lászlót magyarok hires királyokat,
Míg meg nem szerette a kun asszonyokat:
Kihiván, és vele a több magyarokat,
Rudolf mellett tették szerencsés harczokat.
A cseh Ottokárust mindaddig sürgették,
Testéből a lelket mig ki nem kergették,
Rudolfnak számára Ausztriát megvették,
S a magok híreket égig repítették
Hegen jelen forgott itt a magyarokkal,
S oly volt mint Achilles a mirinidonokkal
Sebesült is teste egynéhány árkokkal,
De még szebbé leve személye azokkal.
A sebhely a vitéz egy igaz czimere;
Amely orczát csókol ellenség fegyvere
•-.,
Szebb csók az, mint Vénus melyet bekevere*.
Mert jele, bátran szembeszállni mere.
A virtusnak útja rakva tövisekkel*
Sokszor kell küszködni rémitő szelekkel,
Még a test is sokszor virágzik sebekkel;
Még a nagy tisztesség rád nés vig szemekkel.
Mert a virtus utjit akik eltévesztik,
Abból a templomból méltán kirekesztik,
Hol a tisztességnek a tömjént gerjesztik,
És a becses birnek szárnyára eresztik.
De Hegen- ugy futott a virtus útjában,
Hogy a tisztességnek jutott templomában,
Mert László érdemit vévéu egy summában,
Irt a grófoknak szűk lajstromában.
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Szűknek JBwndom: mert még akkor nem szüklettek,
&BNm csak érdemért a grófok tétettek,
Királyoknak úti tanaivá lettek
S szolgálatot tettek mindenütt mellettek.
Amely deák szó: comes, comites a versekben grófnak van fordítva, nem kell gondolni, mintha olyan grófokat jelentett volna
abban az időben, mint amicsodás nagy méltóságokat most grófoknak hívunk, mert ilyenek sem Kun László idejében, aem azután
is még sok esztendeig a hazában nem voltak. Comes nevet az
olyan előkelőbb nemesek viseltek abban* az időben, akik sok jószággal
s jobbágygyal bírtak, a király udvarába szabad bemenetelek volt, és a
királyt utazásaiban kisérték. A gróf név jól van hát a versekben igy
magyarázva, király úti társa. A közönséges nemesek pedig abban az
időben szolgáknak, király szolgáinak, servientes regis, hivattak; innen
van ma is a szolgabiró, judex nobilium, % sive servientium, nevezet.
Minthogy hát a gróf név még akkor a hazában ismeretlen volt, Hégent inkább lehet s kell királyhoz szabadon járó, vagy király udvarában forgolódó árnak, vagy király kísérőjének s úti társának, mint
grófnak nevezni. Ilyen királyi udvari emberré lett Hegen közönséges
nemes emberből, minekutána a királytól a szarvadi jószágot nyerte. Azelőtt is birt már Borsod vármegyében. Hegen fiait igy adja elő a versiró.
Három magzatja lett ezen gróf atyának,
Ambus volt a neve az első fiának,
Másik László; Gogán a harmadikának
Neve, kit a haza eamere bánjának.
Ambugnak s Gogánnak hallgatok dolgáról,
Mivel ezen fiinak oldalas ágáról
Nem czélom beszélni: szólok hát magáról
Lászlóról, gróf Hegen középső fiáról.
Első Károly Róbert amidőn sokára
A római kolcsnak ajtó nyitására
Vég Szicziliából hozatott Budára,
És szert tett u híres magyar koronára:
László e királynak leve igaz híve,
Mert midőn Trencséni Mátyás (Máté) grófoak szive
Elpártolt 8 Károlyra vonva volt kézive:
László Károly mellett mindent véghezvive.
Nem kedvezett'semmit tulajdon vérének
Amíg a pártosok meggyŐzettetének
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S Mátyás (Máté) gróftól igen nagy földet nyerének
Melyet ma is hivnak még Mátyús földének.
Ennek a Lászlónak, maga nevét viselő László fia maradt, aki Zsigmond király alatt virágzott, ki is őt minden jászágaiban újra meg*
erősítette. Erre az ifjú Lászlóra ragadt először a Szénásy név. Ennek
fia volt István, aki következik.
Szénásy István. A most emiitett Lászlónak fia. Jelenvolt 1444.
észt. a várnai veszedelemben, azutánis soká vitézkedett a nagy Hunyadi János alatt, amint a versiró, a famíliának leveles táljából beszéli:
— — — István Várnának határát
Tudta, s Amurátnak látta sok jancsárát
Ki miatt vallotta népünk szörnyű kárát,
És a bitszegésnek megadta az árát,
István azutánis kard ülvén kezében,
Hunyadi Jánosnak forgott seregében,
Kit az irigység is tisztel nagy nevében,
S hordoz a becsület fényes szekerében.
Szénásy László, Istvánnak fia. Nyitra vármegyében a csejtei várnak kapitánya volt 1465. észt. Lásd Svela.
Szénásy Lajos. Talán a most említett Lászlónak fia, a bizonyos,
hogy Istvánnak unokája. Á versekirója azt mondja, hogy a kik 1526.
észt második Lajos királylyal együtt a mohácsi mezőn elestek.
Szénás Lajos is vált ezeknek számában,
Ki ének Tomory P$l kommandójában
Borukán vérének tiszta bíborában
A töhj> magyaroknak nyugszik sirhalmában.
Ennek a Kapjoni ház egyik szépsége
Kapjoni Ezsébet lévén felesége:
Lett a gróf Karoly házzal is vérsége
Mely Kapjoni háztól jő s nő fényessége.
Szénás? Mihály, László, Gydrgy, kíván, András és Péter.
Mindnyájan első Ferdinánd király alatt virágzottak. Ezek bírták Bihar vármegyében Bályogot egészen 1552. észt László és Péter Széplakon is bírtak.
Szénásy Serestély. Mikor Szapolyay JJano* Zsigmond, somlyói
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Báthori Istvánt, aki idővel lengyel király lett, Bécsbe küldötte első
Ferdinánd királyhoz 1563. észt. követségbe, annak egyik "kísérője s
útitársa ez a Serestély volt. Lásd Szapolyay János Zsigmond életét a
mondott esztendőre.
Szemiyesy Mátyás. Mikor Bornemisza Fái püspök Erdélyből kijött, ez a Mátyás egy volt annak kísérői közöl, és a többiekkel együtt
ő is Ferdinándhoz állott Izabellától 1556. észt., mely.időtől fogva
Teiekesy Imre alatt vitézkedett, kivel is együtt verte meg a törököket Eaza nevű falunál 1558. észt Teiekesy halála után Zay Ferencz
mellett hadnagykodott Együtt vette azzal meg Hadadot 1562. eszi,
és őt hagyta ott Zay, mintegy kétszáz katonával a várban, annak
önzésére; de alig lakhatott abban két esztendeig, mikor az ifjú Szapolyay János Zsigmond, és somlyói Báthori István, tizenhatezer emberrel rajta mentek, és ámbár magát vitézül ótalmazta, a várat s
várost tőle visszavették, katonáit vagy levágták- vagy dfogták. A Mátyás ostrom alatt mutatott vitézségét, azzal tisztette meg Szapolyay,
hogy őt sebeiből kigyógyittatta, fegyverekkel, lovakkal, pénzzel, s ruhákkal megajándékozva bocsátotta el magától.
Szent-Anna} Tamás. Lásd Figedy Gábor.
Szent-Györgyi. Ez a grófi família, először Bazinról, azután SzentGyörgyről neveztetett, mely két város1 Pozson vármegyében van. Első
tudható törzsöké Tamás, Imre királytól egy erdőt, második Andrástól
pedig Szakolczát nyerte 1209. észt Nyitrai főispán vdlt ez a Tamás,
mikor ugyan második András király Basrint adta neki, melynek bízásába Pothó, az akkori pozsoni főispán vezette s. avatta be ő t Azt a
királyi levelet, melynél fogva Bazint adta vala neki András király,
1216. észt. újította s erősítette meg, mivel az első s eredeti levélen,
András királynak első pecsétje volt, mely akkor veszett el, mikor az
ő feleségét Gertrudot megölték. Hogy tehát valami csalárdság ne történhessék az első pecsét miatt, egy második és aj pecsétet csináltatott
András király, és valamfet más egyéb régi királyi leveleit, ugy ezt a
Tamásét, azzal pecsételtette újra meg a mondott esfttendőton. A Tamás két fia Sebus, vagy talán Jo*»ef és Sáfidor árvák, de egyszersmind főpohárnokok voltak mit 1217. ént., adukor András király,
Szakolcza határait nekik kimutogattatta, Ugrin kanczellár által, ahova
ők Kft uj lakott szállítottak v*la ftktattgíoii. A n t t n kevés idővel
Stbus, 8zenUJyörgy várát szerzetté meg magának, és azt Ábrahám
Bff* fiára hagyta. Sándor egyebek kört Csötörtök nevtf pusrtát birt,
és két fiút hagyott, úgymint Kozmát és Achillest.
Kozma, (Baxini). A közelebb emiitett Sándor
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fia. Ezt a Kozmát, egy 1245. észt. költ levelében, arról dicséri negyedik Béla király, hogy ő a tatárok ellen igen vitézül hadakozott,
és a király szeme láttára azoktól két sebet kapott. Minekutána pedig
Béla a szerencsétlen had után Dalmácziába bujdosott, Kozma akkor
itthon maga helyén maradt, és Pozson vármegyét, az ausztriai herczeg
ellen ótalmazta, és az annak katonáival való csatázások közben, tizenkét sebet kapott, s utoljára azoknak fogságába is esett, melyből Béla
váltotta ki őt idővel. Ugyanazon hadban, egyik szemére is megvakult
Kozma. Második István király 1280, észt, költ levelében, két fiát
emlegeti ennek a Kozmának, ugyanis Pált és Kozmát, de azok mag
nélkül haltak el.
Szent-Gyftrffyi Achilles* (Bazini). Ez is Sándor fia, Kozma testvére. Ezt is arról dicséri negyedik Béla király, hogy ez is emberül
viselte magát a Sajó vizénél a tatárok ellen, ott sebet kapott, egy
testvérje halva esett; azután Kozmával együtt ótalmazta az ország
határát az ausztriai herczeg ellen, sőt Kozmának fogságába lett elesése után is épségben megtartotta Pozson vármegyét az ausztriai katonák erőszakjaitól. Mikor aztán Béla Dalmácziából hazajővén, az ausztriai herczeg ellen hadat inditott, akkoris Achilles Pozsontól fogva
Bécdig mindent felprédáit.
Szent-Györgyi Tamás. Az oda felébb csak egy szóval emiitett
Ábrahámnak egyik fia, országbirája. és pozsoni főispán. Sok kárt tett
volt ez a Tamás az esztergomi érsekség jószágaiban, melyért őt az
érsek Lodomér, az anyaszentegyházból kirekesztette. Idővel magába
tért Tamás, és háromezer markkal kivánt eleget tenni Lodoniérnak, de
Lodomér azokat el nem vette, haqem.azzal megelégedett, hogy Tamás, a maga testyérjének Ábrahámnak jóváhagyásával, neki háromszáz
.márkában, egy Gyorok nevű falut adott Nyjtra vármegyében 1287.
észt. Ez a Tamás Örököst maga után nem hagyott.
Szent-Györgyi Ábrahám. A most emiitett Tamás testvérje. Bi. zonytalan* miért volt neki más neve Abics vagy Obics és Veres. Rogy
az ő két fia, Péter és Sebus, a győri káptalan előtt 1343. észt. megosztoztak , Péternek Bazin jutott a hozzá tartozó falukkal, Szelessel,
Újfaluval B t. b. Sebusnak pedig Szent-György vára, és némely ahoz
való faluk. Sebusnak két fia volt, Miklós 'és János, kinek első Lajos
király 1361. észt. költ levele által megengedte, hogy Hedvárán uj
várat építsen, és azt árkokkal körülkerítse. A János testvérének Miklósnak, György nevű fia maradt, kinek neve ott vagyon azon szövetség
levél alatt, melyet Zsigmond király a lengyel khrálylyál csinált 1412.
észt. Ez a György, aki 1426. észt. Tialt meg, és a bazini nagy tem-
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plomban fekszik. Ozdravszky Iratnától a többek közt maga nevét viselő
György fiat hagyott, kiről majd alább lesz szó.
8zent-Gy0rgyi Péter. A közelebbi czikkelyben emiitett Ábrahámuak öregebb fia, Sebus testvér bátyja. Borbála nevfi leányán kivül, akit
Polheimi Farkashoz adott férjhez, - három fia volt, Tamás, Péter és
János, Ifiknek Lajos király 1369. észt. megengedte, hogy Eberhárd
nevfi falujokhoz közel, a Danán hidat tarthassanak. Ezek közöl Péter
két fiat nemzett, Tamást és Pétert, akik 1397. észt. a győri káptalanban, familiájoknak sok régi leveleit újra leíratták. Péternek két
fia maradt, Kozma és László, és egy leánya Czeczilia, vagy magyarosan Cziczely, aki következik.
8zent-Gy0rgyi Czeczilia. Szent-Györgyi Péter leánya, egy derék
magyar amazon, Rozgony István temesi főispány. felesége, Zsigmond
király idejében. Elment ez a vitéz asszony a királyival, és a maga
férjével 1428. észt. Ráczországba Galambócz vára ostromlására, ott a
Danán egy fegyveres hajóra ült, a vizén fel s alá hajókázott, a török
hajókkal győzedelmesen csatázott, és Galambócz várára a hajóból
ágyúzott, amint erről maga Zsigmond teszen bizonyságot egy 1434. észt.
költ királyi levelében.
Szent-Györgyi Tamás. A közelebb irt Czeczilia atyjának testvérje, első Lajos király alatt tárnokmester, Mária királyasszony idejébeu
dalmát- és horvátországi bán. Mindent elkövetett, hogy a Mária királyi
székét erős fandamentomra állítsa Kis Károly ellen; de mikor abban
nem boldogulhatna, hivatalát letette, többé magát semmi közönséges dologba nem is avatta, hanem csendes magánosságban vénült meg. írnak
ugyan gyermekeit, de mivel azok, vagy papokká lettek, vagy nem tenyésző házasságban éltek, hamar vége szakadt bennök a Sebus ágának:
Szent-Györgyi Péter. Az oda felébb emiitett Györgynek Ozdravszky Iratnától született egyik fia. Minekutána a tótországi bán Marczali
Dienes leányát Hedviget, Imre, László és István nevű fiák anyjává tette
volnfe, 1445. észt. meghalt. Az ő özvegye Hedvig, micsoda osztályt csinált férje öoscsével, Györgygyei, mindjárt fog emlittetni.
Szent-Gytfrgyi György. Ez is Györgynek Ozdravszky Iratnától való
fia, és így a most emiitett Péternek őcscse. Erre bizta volt Albert király
a magyar korona gondviselését, melyet aztán Albert halála után, ő viszezaadott az ő özvegyének, Erzsébet királynénak 1439. észt. A bátyja
özvegyével Marczaly Hedviggel, Csötörtök városában, vagy másképen
Leopoldsdorfban, POZSOÜ vármegyében, négy pozsoni káptalanbeli ur
előtt, igy osztozott meg 1446. észt, hogy egy czédulára leírták Bazin
nevét Borostyán várával, másikra pedig Szent-Györgyöt Eberhárd vá-
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rával. Akkor egy írás tudatlan gyermeket hoztak elő, aki az ő netflkben
czédulát vonjon. Györgynek jutott Szent-György és Eberhárd. Ötödik *
László király halála után, nem Hunyadi Mátyást, hanem Fridiik császárt iparkodott magyar királylyá tenni, melyért nem csak maga dicsé*
retet nyert Fridriktől, hanem czimerének bővítését is. Blső felesége Qftka
vagy Judit, Wolfard Pál özvegye volt, aki öt első férjéről reámairadt
két várral, úgymint Vörősk^ol és óváriul gazdagította. Ez a Gitka, a
troppaui herczeg leánya volt, mert magát, Isten kegyelméből, Troppau
örökösének szokta írni. Györgynek második feleségé, Liohtenstein Margit volt. Ezen kettős házasságból öt gyermek származott, ugy m.: János, Péter, Zsigmond^ Kristóf és György.
8ztnt-Gy0rgyi Jáaos. A közelebb irt Györgynek első fia. Fridiik
császárhoz pártolt Mátyástól 1459. észt., de cselekedeteit megbánván,
Mátyás őt nemcsak kegyelmébe vette, hanem az erdélyi vajdaságot is
neki adta. Újra hfiségtelenségbe esett vajda korában, mert megengedte,
hogy az erdélyiek őt királynak kiáltsák. Lásd Veres Benedek. Maga ment
Mátyás ö ellene. Jókor megalázta János magát, Mátyásnak eleibe ment,
és térdén állva tett vallást' s kért engedelmet hibájáról, amint azt Mátyás
Kolosvárból 1467. észt. az. Mihály naptájban Ozudar Jakabhoz küldött
levelében maga irja. Mátyás akkoris újra kegyelmébe vette őt, de a vajdaságot róla levette. Ezen pártütésről irta volt akkor Janus Pannonius,
vagy igaz néven Czezinge János ama verseket:
Castrorum septem crudelis et impia tellus,
Quid dominum contra perfida collá levas ?
Oblita es famulam ? saltem te agnosce parentem:
Hic tibi ni Princeps esset, alumnus érát (Mathias)
Divitiisne tumes? cecidit Campania dives,
An populo ? Marathon millia quanta premit.
Sed tibi forte aniraoó perjuris proditor auget?
- • '
Atpice quam stultum, stulta sequare ducem.
Sit lioet ille ferox, et sít bellare peritus,'
;
Sit licet ille potens; improba caussa sua est.
Vincitur ut caussa; pariter vincetur et armis;
Bella piacent justo, nonnisi justa Deo.
Ez időtol fogva magányosságban élt János. Felesége a Batthyány házból való volt, kitől született Margitját, Hohenbergi Jánoshoz adta.'
Szent-Gyffrgyi Ptter. Ez is György fia. Erdélyi vajda, országbiraja és székelyek főispánja 1499. észt. lett. A vajdaságot mintegy tíz
esztendeig viselte, és minden nagy dologban benne forgott, melyek
azon idő alatt estek. Az ifjú Hunyadi Jánossal együtt hadakozott a tö-
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rökflk ellen 1502. észt Jelenvolt 1505. eszi. a rákosmezei hires diétán.
Anitán 1506. esst őt küldötte Buzlay Mózessel Ulászló, teljes hatalommal ^Tímlián császárhoz követségbe, ö is elkísérte Ulászlót Becsbe a császárhoz 1515. észt. Ugyanazon esztendőben adott a tali klastromnak egy
Besztercze nevű falut Pozson vármegyében. Szapolyay János lett ő helyébe
erdélyi vajda. Országbírója volt még 1517. eszi is, mikor nagyobb bizonyságnak okáért, Lajos király azon levelének ő is aláütötte a maga pecsétjét
Perényi Imre palatínussal egyfitt,melylyel Bakács Tamás érseknek szabadságot ad arra, hogy a maga várait s jószágait, aszerént ossza fel a
maga atyjafiai közt, amint akarja. Ezen levéllel egy úttal annak is eleje
vétetett, hogy az érsek halála után az ő atyjafiai egymással ne perelhessenek, mivel az érsek minden jószágait maga kereste, és igy mindeniknek annyit szabad volt adni, mennyit neki tetszett. Bizonytalan hányadik esztendőben ajánlotta neki levele által második Lajos király a pozsoni prépostságot, nevezetesen, hogy annak templomát bővíttesse. Pécsi
püspök Szakmáry György maga közbevetésére, ugyanakkortájban egy
szigetet is adott vissza a prépostságnak, de más levelében újra arra kérte
Szakmáry György püspök, hogy a sziget két oldalát mosó vizet is adja
oda annak , hogy annak mind a halászatra, mind egyébre nézve
hasznát vehesse. Kétszeri, de mindenkor terméketlen házassága volt,
első ugyan Czimburgi Kunegundával; második pedik Waldstein Zsófiával.
Szeiit-GyOrgyi Zsigmond. Ez is György fia. Nagyszombati kapitány volt 1459. észt, mikor némely atyjafiaival, Mátyás királytól Fridrik császárhoz pártolt. Ót tette vala Fridiik maga seregei vezérének
Mátyás ellen, ki ellen ő egy kevés ideig nagy szerencsével is hadakozott, de azután a koczka megfordulván, Mátyás hűségére visszaállott. Jánossal együtt viselte vala a vajdaságot, kivel együtt adott
neki Mátyás arra szabadságot 1486. észt., hogy a kalocsai káptalan
ellen, Bodrog és Bács vármegyében fekvő, Szent-György és Kabold
nevű faluk iránt, újra pert indithassanak. Borbála nevű feleségétől
született fia Tamás, 1493. észt végezte el az esztergomi érsekkel
való régi pert a dézma dolgában, kinek az időtől fogva az ő jobbágyai az eddig való dézmát is tartoztak megfizetni. Ifjúkorában s mag
nélkül halt el Tamás. Az ő atyjának többi testvérei sem hagyván
örökösöket, ez az ág egészen kialudt, és annak jószágai, a mindjárt
említendő Imre maradékira szállottak.
Szent-Györgyi Imre. Az oda felébb emiitett Péternek Marczaly
Hedvigtől való első fia. Bozgony Ilonától, Simeon nevű fiat hagyott
Ez a Simeon bírta Csöfórtöknek,; vagy LeopoWsdormak felét 1488.
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észt. Gyermekei ezek voltak. 1. László, 2. Péter, 3. Ferencz, 4. Farkas, 5. György, ö. Krisztina, Klistiáni Mithyán János felesége. 7.
Borbála, aki a deák nyelvet annyira tudta és szerette, hogy mind másokkal,
mind a többek közt Fáncsy Borbálával azon levelezett. Először Lichtenstein Rézmanhoz, 1511. észt. attól özvegyen maradván, 1524. eszi
másodszor Gragovszky Gáspárhoz ment férjhez.
Ssent-Györgyi Farkas. Simeon fia, Imre unokája, második La-'
jos király fokamarása, kinek Mohácsnál történt halála után, a Ferdinánd követei, Lajos özvegyéhez Pozsonba hittak Farkast 1526. -észt
Lucza napja után való szombaton, ott Pozsonban költ levelök által. El
is ment oda. Farkas, és attól fogva egész haláláig* mely 1534. észt. történt,
Szapolyay Jánosnak ellensége, Ferdinándnak pedig hűséges pártfogója
volt. Felesége zabláli Trencséni Lőrincz leánya Zsófia, ákosházi Sárkány
Ambrus özvegye volt, .de aki őt semnii magzattal nem örvendeztette meg.
Szent-Györg,vi Ferencz. Ez is Simeon fia, Imre unokája. Ez is
Szapolyay ellensége s Ferdinánd hive, ki is mennyire becsülte ót, az*
zal mutatta a töbl»ok között meg, hogy őt a maga Béesben 1527. észt.
1. aug. született fiának Maximiliánnak, aki idővel császár s magyar
király lett, keresztatyjává választotta. Hét gyermeke volt, de azok közöl a férfiak mag nélkül haltak el, a leányok pedig Ausztriába német házakba ment k férjhez.
Szent-Györgyi" György. Ez is Simeon fia, Imre unokája. Voltak
ugyan gyermekei, de mivel azokat mind eltemette, maga aztán 1543.
észt. vitte a Szent-Györgyi famíliát koporsóba.
Sxent-Györgyi Székely Tamás. Auránai perjel volt ötödik László,
és Mátyás királyok idejében. Ő is fegyvert fogott volt Hunyadi Mátyás mellett, mikor az fogságban ült, úgymint akihez különbenis atyafisága volt, és Szilágyi Mihályival együtt ment a pesti diétára 1458.
észt., ahol Mátyás királynak választatott. A jemzsálemi sz. Jánoa vitézi rendének jóváhagyásával, ez a Tamás ajándékozott Mehorai Jánosnak Nógrád vármegyében Szirág nevű falut 1453. észt., melyet ez
ideig az említett vitézi rend birt vala.
Szent-Györgyi Bertalan, A törökök és Fridrik császár ellen valé
hadakozásokban mutatott vitézségéért, az auránai perjelséget nyerte el,
Ujlaky Miklós halála után Mátyás királytól 1477. észt. Azután is
jól viselte magát 1482. észt. Hamburg (Haimburg) ostromlásakor, sok
ellenséget vágott le, és sokat vitt életben is a királyhoz. Nem volt
atyafisága az első rendbeli Szent-Györgyiekkel.
Szenthe György. Horvátországban Körös vámegyéből való ; Horvát János és Palisna János hires rebelliseknek buzgó követőtök. Ott
Hl.
16
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volt ezdkkél akkor is, mitfor ok lbÍ6. észt. Gara és Diákovár kőit
Vtrócfee vármegyében Erzsébet és Mária királynékat elfogták. De kétség itiTfll azután sem hagyta el azokat, mert 1392. észt. Zsigmond
király o* Mié minden jósaágát elvette, és ?zt a Kanisay famíliának adta.
Szent-Iványi György. Második Lajos király udvarában lakott. Öt küldötte a király kevés hetekkel a mohácsi veszedelem előtt 15*26. észt.
levéllel Zala és Vas vármegyékhez, ezenkívül Hampó Jánoshoz, Erdődy
Péterhez, Kanisay László* özvegyéhez, Széchy Tamáshoz, a veszprémi
káptalanhoz, melyben azt parancsolta, hogy haladék nélkül küldjék
fegyvereseiket a töltik ellen. Utiköltségűí huszonöt forintot kapott.
ftzmft-Iványl Antal. Derék ágyúönté mesterember volt, második
Lajos és első Ferdinánd alatt, ö vele öntetett a többek közt enyingi
Török Bálist egy szertelea nagy ágyút, mery mindaddig szolgált á szigeti várban, mig azt 1550. észt. az AH basa ágyúgolyóbisai haszonvehetienné lettek, mikor Szigetvárát Horváth Márk vitézül ótalmazta
ő ellene.
Szép Miklés. Vas vármegyei követ volt 1447. észt. a budai diétára, mikor a rendek Hunyadi Jánosnak Bnda várát gondja alá adták.
Társai Szász Mihály, Deák Bálint, és begedi Nagy Péter voltak.
Szepmy László. Ott volt a budai országgyűlésen, mikor a világ
Irttotátte Hunyadi Jánosnak általadatott Buda vára 1447. észt.
Szepemy János. Szatmár vármegye Tcüldöttj-e volt Csáholyi Bertalanual, és Gachály Györgygyei a rákosmezei diétára 1505. észt.
Szepewy Gyftrgy, Ferencz, Lászlé és Sebestyén. Nagy jószágu
emberek voltak ebÖ Ferdinánd király alatt, Bihar és Szabolcs vármegyékbei, aholottis 1552. észt. a többek közt ezeket bírták: Ebest,
mely akkor hatvanegy portából -állott, Szepest, ahol hetvenegy porta
volt, Pácftot, tizéfiftt portával, Bodóházát egészen, Szováton hatvanhat
portát, Kötelesen kilenczet, Miké Pécsen tizenötöt, Boldogfalván is tizenötöt, Puszta Apátiban kettőt, Vasadon húszat, Ér-Adonyban kilenczet.
Szerdahelyi Mátyás. Mislei prépost volt 1558. észt., mikor Bebek György az ó házára rontott, őt minden rnhájától, pénzétói s egyéb
jószágától megfosztotta, és az egész prépostságot t<51e elfoglalta-.
Sierecsefi BÜtlés. (Goreczi). Zsigmond királylyal ott volt a
nagy-mtópolyi hadban 1396. észt., ott a törökök fogságába esett, és
azoknál tizenkét egész esztendeig raboskodott. Onnan lett kiszabadulása után, ismét sokat szolgált Zsigmondnak; kivált á törökökhöz és
más vad nemzetségekhez sok izben járt követségbe. Nevezetesen pedig Mesopotámiába őt küldötte Zsigmond, hogy Karaywluk nevű fe-
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jedélmct ott vegye red arra, hogy a tórőkókét támiajj meg, és a
Magyarbirodalom háborgatásul azokat vonja él. Mindenben a király
kívánsága szerént járt el ebben á dologban. Ennyi f&ftdöftásiért, sók
jószágokat adott neki a király 1428. észt. Kórós és Zágráb vármegyékben.
&ztire<tten György. (Mesztegtryői). Ott Volt a budai diétáit, mikor Buda várát a rendek Hunyadi gondviselésére bízták 1447. <mt
Fia lehetett eimek az, akiről felébb Bftdd'FérettCz alatt egy szó ván.
Szerocsttf' János. Két ezer gyalogot vezérlett 1526: etet. a mohácsi efcereflcsétléti hadra, a Dráva meíléTtétfőí, akiket r é s ^ é r é n t a
pécsi káptalan jószágaiban gyűjtött össze. Onnan kiszabadulván, állhatatos követője volt Szaporyky Játiösnsttt fórcHnánd király ellen, ki
Í9 ezen hűségeért neki adta a pécsi püspökséget, melynek jövedelmeit
ő egynéhány esztendeig húzta, ftoha világi' éliiber lett vtrtfta. Lásd
Perényi Péter. Nádascly Tamással őt küldötte volt Szfcpotyay 1530.
észt. Szigetvára megvételére, de onnan azzal együtt visszahívta, mivel azalatt a németek Budát megszállottak, ö t is az a Balás nevű
l)udai kocsis vezette be Budára Szapolyayhoz, aki az elrttt kevéssel
Nádasdyt. Lásd Nádasdy Tamás. '
Szeredy. Lásd Seródy.
Szerencsés Imre. Második Lajos idejében kincstartó volt. Zsidóból lett keresztyénné. Keresztatyja Perónyi Imre palatínus volt, és
épen azért adatott neki a keresztségben az Imre név. Azelőtt Salamonnak hittak. Vallásával együtt Meöég'ét és gtermekeit is elhagyta
Budán a zsidó-utezában, és ögf Kolostárról" származott leányt vett
el, aki a királyi udvar előtt is fismeretes volt. Az esztergomi érsek
Saalkay László vette őt maga irietté kincstartónak. Fösvénységére és
pénz halászására'nézve"; soha sem szfrrit tneg zsidó lenni. ^Belgrád és
más Várak török kézre lett jutásának az ő szűkmarkúságát vetették
okául 1621. észt. Mind a rákosffltzei, mind a hatvani diéta azt kivánta Lajos királytól 1525. eszi., hogy Imrét vonja számadásra, és őt
érdeme szerént büntesse meg; azértis Lajos őt 21. maj. Budán a csonka
toronyba záratta, és ott tizennégy napig tartotta, altkor pedig szabadon
bocsátotta, de amelylyel csak az 6 veszedelmét siettette. Ugyanis mind
a hatvani gyűlésről, mind má&unnan sdk ember, huszár, hajdú és
egyebek sereglettek mindjárt az cS háza eleibe, és ott mindaddig kiváltak egymást, hogy egyszer estvéli Őt ór&tájb»ri az ő kapujának szekeféfcét hajtottak, azt betörték, és Itfrréhék ttiiofon pénzét, boi*át és
egyéb jószágát egééz éjjel ragadozták. Másnap ismét sók ember gyűlt
az ő házáboz, akik az 6 ablafiairól a vas ro^tfljokat is lefészegették.
16*
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Eleget akarta ugyan azokat Dobó Ferencz csendesítem, de csak olajat töltött a tűzre, mert ott hagyták ugyan a prédálók az Imre házát, de a Szalkay László érsek házára mentek, és azt is kipusztitották. Harmadik ház volt az érsekéhez, a hires Fugger nevű kereskedők háza, ez is hasonló sorsra jutott volna, ha abban egy jó erős
őrizet nem lett volna. Harmadik nap minden zsidókat sorba vettek
ezefc a ragadozók, és azokat fosztogatták mindaddig, mig Szapolyay
György őket a városból ki nem űzte, és így a csendességet, s a tulajdonnak bátorságban való létét helyreállította. Hatvanezer jó aranyra
tette Imre a maga kész pénzét,, melyet ekkor elragadoztak, pújában
nem sokára letette mindenek előtt gyülölséges életét. Csak ebből az
egy példából is lehet gyanítani, az akkori időknek független és nyomorult voltát
. •
Szilágyi László. Zsigmond király alatt élt. Lásd Garázda Miklós. Az ő famíliája a Szilágyi nevet a Szilágyságtól vette, ahol lakott.
Minekutána pedig ez a László 1408. észt. decz. 29. napján Temes
vármegyében, egy Horogszeg nevű várost nyert Zsigmondtól, mind ő,
mind az ő fia Mihály, horoghszeghi Szilágyinak hivatott. Belleni István leányától Katalintól hat gyermeke maradt, u. m. Mihály,. László,
Osvald, Erzsébet, Zsófia és Orsolya,
Szilágyi Mihály. (Horoghszeghi). A közelebb említett Lászlónak
fia, atyjához hasonló derék vitéz, temesi főispán, macsői bán és magyarországi gubernátor, ötödik László és Mátyás királyok idejében.
Ennek gondviselése alá volt adva Belgrád vára 1456. észt., mikor az
alá Mohammed török császár másfél százezer emberrel sietett, annak
megvételére; kinek közeledését megtudván, azt a budai diétának levele által mindjárt hirül adta. Nagy bizodalommal ment ekkor Mohammed Belgrád alá, és olybá tartotta, mintha az már kezében lett
volna. A maga atyját Amurátot gyalázta, hogy az hét hónap alatt
nem tudta azt megvenni, ő pedig azzal biztatta magát, hogy ő azt
tizenöt nap aíatt megveszi, de a kis-ázsiai basa előre megmondotta
neki, hogy a magyarok nem szokták olyan könnyen feladni a várat,
mint a görögök. Úgyis lett a dolog, mert ámbár Belgrádot igen nagy
erővel és dühösséggel támadta meg, és azt mind a vízről mind a szárazról igen keményen szorongatta, de Szilágyi Mihály i s , ámbár nem
nagy erővel volt, jnindazáltal tiz nap alatt azt igen hatalmasan ótalmazta, mindaddig, mig aztán az ő kedves sógora, a nagy Hunyadi
János, az Ő segítségére megjelent, és akkor egyesült érővel Mohammedet nagy vérontás után a vár alól elűzték.. Lásd > Hunyadi János.
Ott volt ez a Mihály Belgrádon, mikor ott Hunyadi László a gróf
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Ciliéi Ulrikkal összeveszett, és ő vagdalta össze Ulrikot. Ónoan Temesvárra kísérte László királyt, az öreg Hunyadi Özvegyének látogatására, és az öreg. Hunyadinak két fia; László és Mátyás, ott a király
előtt, és annak jóváhagyásával adtak neki némely falakat, sok. rendbeli hűséges szolgálatiért, épen András napján.'
. \ .''"*','
Mely nehezen szenvedte ő az ifjú Hunyadi Lászlónak . Budán
1457. észt. történt véres halálát és Mátyásnak fogságát, azzal mutatta
meg, hogy mihelyt ő azt megtudta., mindjárt sok katonát szedett
maga mellé, és azokkal egész Erdélyt, és abban a királynak minden
jövedelmeit elfoglalta. Hogy pedig annál erősebb lehessen a király
ellen, magának és a Hunyadi háznak mindenfelől jó barátokat keresett, és régi ellenségeit megengesztelni igyekezett, így ttékélt meg p.
o. szent-miklósi Pongráczczal, a liptói főispánnal, akivel egymásnak
arra kötelezték a többek közt magokat, hogy egymást minden ellenségeik ellen fogják védelmezni. Mikor igy nevekednék naponként a
Szilágyi ereje, és az ország belső háborúja, a király Griskrát küldötte ő ellene, hogy az őt ültesse le, akivel Szilágyi egynéhányszor
meg is ütközött, de ügy látszik, egyik rész sem akart a másiktól
megijedni. Mindazáltal a lármák szép móddal lehető lecsendesitésére
a király Pozsonba diétát hirdetett. Próbálták az ellenkező felek a békességet, ilyen feltéter alatt, hogy ha a király Mátyást visszaadja, tehát ennek édes anyja Szilágyi Erzsébet tartozzék'a királynak. visszaadni Besztercze, Déva és más várait; de ebből a békességből semmi
sem lett; mert a király Mátyást magával Prágába vitte, és igy Erzsébet is a várakat maga kezénél megtartotta. Azonban a király, ötödik László, kevés napok múlva, ugyan Prágában meghal 1457. észt.
nov. 23. napján, melyet Szilágyi megértvén, minden mesterségét megvette, hogy e fogoly Mátyást ültethesse a magyar királyi székbe.
Á következett 1458. esztendőnek első napjára hirdettek vala a
magyarok Pestre diétát, hogy ott egy uj király választásáról tanácskozzanak. Jókor megjelent Szilágyi is Pesten, húszezer fegyveres prókátorral, hogy azok az ő Mátyás mellett való okoskodásit, a főrendek
előtt annál fontosabbakká tegyék. Gara László, az akkori palatinús,
üjlaky Miklós, Bánffy Pál és a Hunyadi háznak többi ellenségei, jöl
látták a budai várból ezt az ő készületét, azért is nem mertek Pestre
általjőni, hanem azt kívánták, hogy azok a fŐFendek is, akik ott gyűltek össze, menjenek által Budára, és ott válasszanak királyt egyenlő
akarattal. Igen tartott Szilágyi, hogy a Budán lévő rendek, királyt
találnak választani, ha szinte oda a pestiek el nem mehetnek is a
zajló Duna miatt. De szerencséjére jan. 8. napját követett éjjel a Duna
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ment hát maga Budára, és az ott összegyűlt urakat megkérte, hogy
jöjjenek által Pestre. Azofc néni. bátorkodtak ugyani magokat vonogatni;
4« azonban a pápa követét kérték, liogy először igértessen engedelmet
Szilágyival, a Hooyadi ház ellenségeinek, é$ azután általmennek Pestre.
A k??et kiy^ngápáru, mind a maga, mind a Hunyadi ház nevében
megígérte Szilágyi, mind esk&vése, mind kezeirása adása által, hogy
sem a Jfunyadi László haláláért, sem a Mát) ás fogságáért senkin is tyo9zut nem fognak ájlani; csak hogy akik an^ak . okai
voltak, most Mátyásra voksoljanak. Ezzel arra birta a budai
urakat, , hogy azok -pestre általjöttek. Hogy ezeket Pestre általvehette, ott ismét megjelent á gyűlésén, és ott igen hathatós beszéddel előadta, hogy 6 nem azért hozott magával oly sok fegyverest,
mintha azokkal a rendeknek, a választásban való szabadságán akarna
erőszakot tenni; hanem inkább azért, hogy őljet jusaikban ótalmazza
azok ellen, akik Őket azokban meg akarnák bántani. Mindazálta! meg
nem állhatta, hogy a néhai kedves emlékezetű Hunyadi Jánosnak halhatatlan érdemeit elő ne hozta volna; egyszersmind eszökbe juttatta
a rendednek, hogy neki); hatalmokban áll, a Hunyadi Jáuos fiát, Mátyást a fogságból kiszabadítani, és azt annak az országnak kormányára
ültetni, melyet Hunyadi oly sokszor tartott meg az utolsó veszedelemtől. Bonfin és Dlugoss azt irják, hogy Szilágyi akasztófákat is állíttatott fel azoknak számokra, akik Mátyás választásában meg nem
egyeznének, de abban multán lehet kételkednünk, annyival inkább, mert csakugyan voltak olyanok, akik a Mátyás választását,
amennyire rajtok állott, mellőzték és késleltették; mindazáltal Szilágyi senkin legkisebb erőszakot sem tett. Ezeknek magok vonogatása
miatt esett az, hogy a Mátyás választása, egészen jan. 24. napjáig
haladt. Az idő alatt' a Szilágyi húszezer embere, negyvenezerre szaporodott, akik ha szinte nem mind fegyveresek voltak is, de volt
annyi bátorságok, hogy mikor a mondott napon a rendek sokácska
tanácskoznának, azoknak végső magok meghatározását nem várták,
hanem egy részök Pest és Buda közt, az egészen általállott Duna jegén , más részök pedig a pesti utczákon, a hideget tovább szenvedni
ehmván, Mátyást királynak kiáltották. Negyven éá több ezer embernek harsogó szava, csakhamar reáhatározta azokat is, akik még eddig
Mátyás választását hátráltatták, hogy ők is, azoknak örvendező kiáltásaikhoz, a magokét hozzáadják.
Megesvén a Mátyás választása, addig azon ülésből el sem oszlottak a rendek, hauein Szilágyit ország gubernátorának tették öt
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esztendőre, mig a tizenöt esztendős 3tfáty£s alkalmatos lesz arra, hogy
az ország terheit egyedül hordozza. Még ugyanazon napon feleskette
Szilágyi a rendeket a Mátyás hűségére, és egynéhány törvényeket helybehagyott és megerősített, melyeket a rendek csináltak. Azok közöl
ezek a nevezetesebbek. Amely jószágokat a közelebb mait három esztendőben valaki igazságtalanul elfoglalt, azokat az igaz urának tizenöt
nap alatt adja .vissza; sem Szilágyi, sem Mátyás a nemesekre és azoknak jobbágyaikra semmi szin alatt taksát vagy adót nem vethet; az ország hadainak őrzésére fenálló katonaság, a király kincstárából fizettessék, ha^ pedig az elégséges nem lenne az ellenség megzabolázáséra, akkor
a püspökök és az ország bárói, a magok bandájával, ha a sem volna elég,
minden nemesek fogjanak fegyvert; minden esztendőben, pünkösd tájiján^
diéta tartassék Pesten, ahol aki tartoznék megjelenni, azonban törvényes ok nélkül onnan elmarad, minden jószágát elveszti; mind a papi
mind a világi tisztségéket, hazafiakra kell ruházni; a papok, nemesek, oskolai tanulók, vámot, és dézmát nem fizetnek; amely várakat
az urak csak magok oktából építettek, és amelyek a vármegye (Halmára szükségteleneknek találtatnak, azok széíyelhányattassanak; hogy
a Szilágyi és Mátyás atyjafiai, rainde.n személyekre való tekintet nélkül ítéltessenek meg, ha ellenök valaki panaszt teszen; ha a jobbágy a föld váltságot megfizeti, azután ahová neki tetszik ^odamehet s a t
Mennyire örült Szilágyi, hogy Mátyásra nézve czélját elérhette,
oimanis megtetszik,, hogy még ugyanazon nap, melyen őt királynak
választották, azt a vármegyéknek és nagyobb városoknak megírta.
Ezekútán Budára ment Szilágyi, a várat a Gara László gondviselése
alól, a Mátyás számára maga kezéhez vette, ott a Hunyadi László
testét felásatta, és azt Erdélybe Gyula-Fehérvárra annak atyja mellé
küldötte az eltemetésre. Mihelyt Mátyás hazajött Prágából, és az igazgatást kezéhez vette, első gondjának azt tette, hogy Szilágyi szolgálatját meghálálja; azórtis Erdélyben Beszterczét neki ajándékozta, és
Őt az egész vármegye főispánjává tette, melyet azelőtt a Hunyadifráz
birt vala. A múlt esztendőben, hogy ötödik László király meghalt,
egészen ki akarta volt Besztercze városa magát vonni a Hunyadiház
hatalma alól, és midőn azt Szilágyi, a Hunyadi Mátyás számára el
akarta volna foglalni, a beszterczeiek őt elűzték; melyen Szilágyi
megboszankodván, nagyobb erővel ment reájok, a várost megvette, a
nyakasabb lakosoknak részszerént szemeiket kitolatta, részszerént pedig kezeiket elvagdaltatta.
Mig Mátyás király Budán mulatott, addig mindég tartós y
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barátság ő közötte és Szilágyi közt; de mihelyt augustus hónapnak
vége felé az ország alsó részeinek megtekintésére elindult, Szilágyinak ott lakó irigyei és ellenségei; a királyt ő tőle elidegeníteni kezdették; ezek szavának annyival könnyebben helyt adott a tapasztalatlan ifjú király, mivel különben is nem szenvedhette azt, hogy neki
valaki keze alá szóljon, vagy neki tanácsot adjon, amint Szilágyi cselekszik vala ő vele. Levele által tehát meghija Szilágyit, hogy valami fontos dolog felett leendő beszélgetés végett, jöjjön ő hozzá a
Tiszához; ahova midőn eljött volna, Mátyás őf mindjárt elfogatta
október elején, és Világosvárra küldötte. Minden jól gondolkodók sajnállották Szilágyinak- ezen szerencsétlen esetét, melyet maga Mátyás
is kétségkívül észrevett, mert október 8. napján Belgrádból egy levelet irt a szászoknak, melyben azoknak jelenti, hogy ő Szilágyit fogságra tétette, melyet a szászok, addig is hagyjanak jóvá, míg ő ezen
maga cselekedetének helyes okait kinyilatkoztátandja. De hihető, másfelé is küldözött Ő ilyen leveleket. Azonban a Szilágyi ellenségei minden praktikájokat elővették, hogy Mátyást az ő megölésére reábirják,
mindazáltal némelyek ugy tartják, hogy az Ő hire nélkül ment a világosvári kapitányhoz, Lábathlani Gergelyhez, az a parancsolat, hogy
Szilágyit ölessé meg. De ha a parancsolat valósággal Mátyástól származott volna is, szerette Lábathlani azt hinni, hogy az másunnan vette
eredetét, és ezen az okon a parancsolat végbevitelével nem hamarkodott, hanem maga indult a királyhoz, hogy szájról-szájra adja neki
tudtára maga szándékát. Azt kérte volt ki Szilágyi Lábathlanitól,
hogy hadd szolgáljon neki a tömlöczben, az 6' régi hív szakácsa,
akinek főztéhez szokott, és aki az ő szája izét jól tudja. Mig Lábathlani Mátyáshoz járt, ez a szakács, más három inassal egyetértvén, egyszer nagy lármát üt, és a várban fel s alá futkosván, azt kiabálja,
hogy a törökök jőnek a vár ellen, s tetteti, mintha ő is fegyverkeznék azok ellen. Ez minthogy hazugság volt ugyan, de épen nem képtelenség, könnyen elhitték a várbeliek, és hirtelen felkészülvén, a
várból kirohannak, a magok képzelgéseikben levő törökök ellen. Ámbár legnyughatatlanabb sietséget u szakács mutatott, mindazáltal ő
maradt leghátul a maga társaival, és minekutána mások kitakarodtak
a várból, azoknak utánok bezárja a len púkat; akik benmaradtak, azok
közöl egynéhányat lekaszabol, azutáu a tüinlöcz ajtaját feltöri, és
Szilágyit szabadon bocsátja. Gondot viselt azután Szilágyi magáról,
akik a várban maradtak, azokat magához édesitette, és mikor visszajöttek azok, akik a képzelt törökök ellen mentek vnla, azok előtt a
Yfo kapuit meg nem nyittatta, sőt hogy erőszakoskodni akarlak, őket
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visszaverte, és kevés napok alatt, a várat maga barátival s katonáival töltötte meg, amikor aztán Mátyásnak, mind szabadulását, mind
pedig azt megírta, hogy többet köszön, s többel tartozik a szakácsának, mint Mátyásnak, aki is azt irta neki vissza, hogy szabadulásának maga is örül, és az ő fogságát, némely gonosz emberek okozták
volt. Voltak akkortájban olyan emberek, akik ugy gondolkodtak, hogy
Mátyás Szilágyin, csak példát akart mutatni, hogy mások ő tőle annál inkább tartsanak, aki a maga legkedvesebb atyjafiával, és az ország gubernátorával is ugy mer bánni, melyet ő felőle valósággal
könnyű is feltenni. Már akarmint volt a dolog, 1459. észt megbékélt Mátyás Szilágyival, a Tisza mellett.' Mátyás Várkonyhoz, Szilágyi pedig Yarsányhoz szállott. Itt mindketten közbirákat választottak, akik előtt az olyan állapotban esni szokott egymás vádolása, és
magok mentsége után, könybul latások közt Ígérték egymásnak a békességet s örökös barátságot. Qnnan Egerbe kisérte Szilágyi Mátyást,
aki ott neki általadta az alsó Magyarországot, hogy azt a törökök
N
ellen ótalmazza.
Mindjárt hozzá is látott Szilágyi a maga dolgához, és Szendrőhöz nem messze, Kevi várát, minden módon megerősítette, mivel leginkább arról az oldalról félt a törököktől; de azok másfelől ütöttek
be az országba, t. i. a Száva vizén jöttek által, ott Mitroviczot, és
más1 városokat felprédáltak s égettek, onnan egészen Futakig feljöttek, Alibeg nevű vezérjök alatt, kiknek pusztításait Szilágyi megtudván, Szokolyi Péterrel azokat Futakhoz közel megtámadja, és a sok
ragadományt tőlök visszaveszi. A következett 1460. észt. ismét őszszejöttek Mátyás és Szilágyi Csanádon, és ott a békességet egymás
közt még nagyobb tökéletességre vitték; minekutána Mátyás a maga
udvarából tizenkét embert kiűzött volna, akik eddig őt szüntelen Szilágyi ellen köszörülték vala. Kzekután elhagyta Szilágyit az ő törökök ellen való szerencséje. Ugyanis mikor még ugyanezen esztendőben Posasin melleit megütközött volna azokkal, először győzött ugyan,
de megtudván Alibeg, hogy o nem sokad magával van, neki bátorkodott, és a kis magyar tábort, a maga sok törökjeivel körülkerítette
és közre vette. Látván' Szilágyi az utolsó veszedelmet, megmaradt kevés népével, kétségbe esett vakmerőséggel viaskodik, és a dicsőséges
halált keresi, de azt ott meg nem találhatta, mert elevenen esett
fogságba, és Konstantinápolyban vetette neki fejét a török császár.
Felesége Báthorí Margit volt, de akitől semmi gyermekei nem maradtak. Bizonytalan ki irta ezt a verset az 6 emlékezetére:
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Suppücio indigno pariit Szilágyul* Heros,
Fata ita dulcia vei tristia quemque manent.
Szilágyi László. A közelebb leírt Szilágyi Mihály testvéröcscse.
Láid Brankovich György.
Szilágyi Erzsébet. A közelebb leírt Szilágyiaknak teítvírje, a
nagy Hunyadi János felesége, Mátyás király édes anyja. Temesváron
mulatott akkor, mikor az ő másik fia László, Ciliéi Ulrik grófot Belgrád várában megölette 1456. észt., és mikor ötödik László király, az
ő látogatására ment Belgrádból, gyász ruhában ment ő ki a király
fogadására, és ugy kért attól grácziát a maga fiának. - Lásd Hunyadi
László. Minekutána pedig a király az ó fiát Lászlót megölette, Mátyást fogságra, tétette, nem asszonyi sirassál,, hanem fegyverrel kivánt
Lászlóért boseút állani, Mátyást pedig kiszabadítani. Nemcsak szentmiklósi Pongráczczal, hanem amint hire volt, a törökökkel .is akart
szövetkezni a király ellen. És talán e volt az oka, hogy a király
1457. észt. próbálta ö vele a békességet, ilyen feltétel alatt, hogy ha
ő Besztercze, Déva, Görgéuy, Belgrád, Sz.-László, Orsova, Trencsén,
Oroszlánkő, és más várait a királynak visszaadja, .Mátyás szabadon
fog bocsáttatni, de ez a békesség soha sem ment tökéletességre. Azonban mig Erzsébet a bátyjával Szilágyi Mihálylyal a lármákat és zenebonákat csinálja, László király Prágában hirtelen meghal 1457.
észt, melyet Erzsébet megért\én, teljes erővel azon igyekezett, hogy
a maga fogoly fiát Mátyást ültesse a királyi székbe. Podjebrád
Györgynek, a csehországi gubernátornak negyvenezer aranyat ígért s
fizetett, csakhogy Mátyást bocsássa szabadon; a bátyjának is Szilágyi
Mihálynak, sok pénzt küldözött Pestre, aki ott azon munkálódott,
hogy a főrendeket a Mátyás választására reávegye. Meglett az ő
kívánsága, Mátyás királynak választatott. Mikor aztán hazafelé jött
Mátyás, más főemberekkel Erzsébet is eleibe ment neki Straznicz városáig, és ott a maga pecsétjét ő is aláütötte annak a. levélnek, melylyel ott magát Mátyás arra kötelezte, hogy a cseh gubernátor leányát el fogja feleségül venni. A pápa csakhamar megtisztelte őt egy
levelével, melyben azon való örömét jelenti, hogy az ő fia oly nagy
méltóságra lépett. Mindenkor illendő becsületben tartotta őt Mátyás,
és ő neki a maga leveleiben néha magyarországi királyné titulust is
adott Erdélyben Vajda-Hunyadon 1465. észt. egy klastromot építtetett a sz. Ferencz szerzeteseinek. Sok hadiköltségre lévén Mátyás királynak 1470. észt. szüksége, valamint más uraktól s nemesektől,
ugy ettől a maga édes anyjától is megkívánta, hogy minden portától,
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egy száz pénzből álló arany forintot ftze&ien. M$g ma is megvan az
a deák nyelven irt levél, melyet 1478. észt 8. aug. Ó-Budáról irt,
vagy Íratott a pápához, melyben azt arra kéri, hogy Capistráa Jánost, aki az ő férjének oly hathatós segítségül vala Belgrád megtartásában, számolja a szentek közé. ügy látszik 1484. esztendőben
halt meg.
Sztayef. Ez a família Sáros vármegyében Szinye nevú falutól
vet^e maga. nevét, melyet mind a mai napig ií bir. Régi elei kik
voltak lásd Merse.
Seinyei János és István, Első vagy Nagy Lajos király alatt virágzottak. Egyéb sok jószágok közt, az ő faraüiájoké volt Heves vármegyében Oroszi nevfl falu, de azt egy Loránd nevű hatalmas ember
attól eltulajdonította. Loránd halálához közelitvén, átok alatt hagyta
meg a maga fiának Miklósnak, hogy Oroszit, ennek a Jánosnak és
Istvánnak, minden törvény és perpatvar nélkül adja vissza, melyet
Miklós annyival inkább megcselekedett 1364. észt. a szepesi káptalan
előtt, mivel Jáuos és István neki tizenkétszáz forintból álló adósságot
elengedtek.
Színjei István és László. Második Ulászló., Lajos és első Ferdinánd királyod alatt éltek. Közölök István ifjúkorában a csehországi
kanczell£r udvariban tartózkodott. Mig onnan visszajöhetne, Ulászló
király 1514. észt. Uu<lán költ levele által, mind Sáros, mind más
vármegyék tiszteinek megparancsolta, hogy az ó1 pereit, melyeket
vagy ő indított mások ellen, vagy mások <í ellene, függőben tartsák,
és semmi felé el ne dó'jitsék. Lászlóval együtt Temesváron foglalatoskodott István 1519. észt az ország dolgaiban, azért akkor újra
hasonló parancsolatot, bocsátott Lajos király az ő peres dolgaik iránt
a paliitinus Báthori Istvánhoz, Ujlaky Lőrinczhez, Verbőczy Istvánhoz
s minden más az Ő dolgokba szólható birákhoz. Zsigmond nevű testvei jök is volt. Mind a hárman éltek még 1553. észt. Lásd Bornemisza Gergely.
Szirmay GyOrgy. Pál fia, Zsigmond királynak hűséges kísérője
volt Német, Olasz, Franczia, Arragonia és Angolországba, és a konstancziai (kostniczi) nagy gyűlésre való terhes utazásaiban, és épen
ezzel nyert ő től£ magának és osztályos atyjafiainak, egy Szirma nevű
falut 1417. eszi, Mária Magdolna napján, melyről való királyi levelét
Konstancziában adta neki Zsigmond.
Szinnw Pál. Dobó Istvánnal együtt ótalmaita Egert 1552.
észt. Egykor Balogh Andrással és egynéhány lovasokkal, kiküldötte őt
Dobó a várból, amikor neki olyan szerencséje lett, hogy kicsiny ere-
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jéhez képest igen sok törököt levágott, maga pedig csak egy embert
vesztett.
Szoárd és Kadocsa. Mindketten Hfilek fiai, aki az Árpád
anyjának bátyja volt. Ezeket küldötte volt el Árpád Szvatopluk
morva herczeg ellen, Huba nevű magyar fővezérrel együtt (lásd
Árpád). Kadocsa ejtette sebbe Zobort, a nyitrai kapitányt (lásd
Zobor). Azután mint egy két esztendővel, mikor Árpád Csepel
szigetében mulatna 895. esztendőben, ezt a két vitéz vezért és Vojtát
küldötte onnan Glád ellen (lásd Glád). Minekutána ezen három vezér
a Tiszán általköltözött, egész a Temesig mindent magok hatalma alá
hajtottak, a Temes vizénél készen várta őket Glád, akinek sok oláh,
bolgár és kun ment vala segítségére. A két ellenkező tábort,
a Temes választotta el egymástól, és amiatt egyik is a másiknak nem
árthatott. Azértis Szoárd azt javasolta Kadocsának, hogy a tábornak
felével menjen alább, és valahol keljen által a vizén, de ugy hogy
azt Glád meg ne tudhassa. Ugy lett a dolog. Kadocsa hátulról került
a Glád táborának, és azt reménytelen megtámadta. Alig szólaltak meg
a Kadocsa kürtjei, egyszeribe neki ment a víznek Szoárd is, és a Glád
táborát, két oldalról kaszabolták. Nagy mészárlást vittek véghez, elfogtak két kun vezért, és három bolgár kenézt, azaz fejedelmet. A
győzelem után Pancsovánál táboroztak a magyarok, onnan Kéve, vagy
Kő nevű várhoz mentek, melybe Glád szaladt volt, azt is általadul
Glád nekiek, onnan Orsovához szállottak, és ott egy egész hónapig
nyugodtak (lásd Boyta). Onnan Szoárd és Kadocsa a Dunán általmentek, Sardikát, vagy amint ma hívják Sófia városát, Filippopolist feldúlták, egész Durazzóig árviz módjára mindent elborítottak s pusztítottak. Szoárd vissza sem jött többé Magyarországra, hanem valami
görög leányt elvett, azon a részen, és ott meghalt. Azok a magyarok
is odamaradtak, akik ő alatta voltak, melyért azokat a görögök sóba
vagy ostoba magyaroknak nevezték.
Szokolyi vagy Szakolyi. Ez a família Szabolcs vármegyében
Szokoly nevA falutól vette maga nevét, mely még ma is ott megvan.
Atyafisága volt a Báthori famíliával. Elei közöl a tizenharmadik század vége felé ez a három testvér virágzott 1. István, kinek örökösi
nem maradtak. 2. Feliczián, kinek fiai Mihály, ennek fiai János és
Mihály; János fia Péter, ennek fia Láasló, ennek leánya Erzsébet, aki
kamarasi Zeleméry Lászlóhoz ment férjhez, és így abban a Feliczián
ága kifogyott. 3. Hódos, ki két fint hagyott, Lászlót és Lőrinczet.
Ennek a Lőrincznek három fia maradt, u. m. Illyés, Domokos és
László, akik a Báthori famíliával, holmi jószágok felett sok ideig
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pereltek, mindaddig, inig aztán értelmes jámborok magok közbevetése
által 1338. észt. barátságosan s atyafiságosan megosztoztak. Csak
Illyésnek maradt közölök egy István nevű fia, aki még 1394. észt.
élt, azután bova lett, nem tudhatni. Ami a Hódos másik fiát Lászlót
illeti, annak két fiút irnak, Jánost és Istvánt. János három fiút nemzett, Györgyöt, Imrét, és a magtalan Lőrinczet. Imrének volt ugyan
öt fia, de azok közöl csak Bálintnak volt egy Boldizsár nevű fia, aki
1479. észt. virágzott, de az is örökös nélkül ment a koporsóba. Ellenben Györgynek, az emiitett János első fiának, volt az a szerencséje,
hogy famíliáját hosszú időkre terjeszthette. Ugyanis ennek a Györgynek három fia lett, u. m. István, Márton és János. Ennek a Jánosnak, Báthori Tamás leányától Zsuzsannától született Péter nevű fia,
aki következik.
Szokolyi Péter. Jánosnak Báthori Zsuzsannától való fia, macsői
bán, temesi főispán, és derék hadivezér ötödik László és Mátyás királyok
idejében. Más főrendekkel együtt ő is eleibe ment Mátyás királynak
Straznicz városáig. 1458. észt., és azt ott illendő, czeremoniával fogadta. Mindenkor nagy kedvességben volt ő Mátyás királynál, aki őt
minden fontos dolgokban meg szokta kérdezni. Mohammed török császár 1459. észt. Alibeg nevfi vezérje által a Száva és Dráva közt
fekvő tartományt nagy részént felprédáltatta, ahol minthogy semmi
ellentállásra nem talált Alibeg, a Dunán által Futakig hozta pusztító
táborát. Itt támadta meg őt Szokolyi Péter, a híres horoghszeghi
Szilágyi Mihálylyal együtt, és őt egyesült erővel meg is verték. Ezzel
meg nem elégedett Szokolyi, hanem minekutána Alibeg futásnak eredt,
őt mindenütt nyomban kergette, és egyéb nagy nyereség közt, tizenhétezer keresztyén rabot szabadított ki tőle. Egészen a Száva vizéig
űzte Szokolyi a törököket, ott újra megverekedett velők, közölök négyezerét levágott, sokakat a vizbe fulasztott, úgyhogy csak kevesen HSZhattak által a vizén.
1463. észt. Mohammed Bosnyákországba beütött, és egynéhány
jól készült várakat kivévén, az egész országot elfoglalta. Felserkent
ezen közel lévő veszedelemre Mátyás király, és parancsolt Szokolyinak,
hogy siessen segítségére Istvánnak, a bosnyákországi királynak. Amit
tudott, minden katonaságot hirtelen összeszedett Szokolyi a Szerémségen, és a körülbelől lévő tartományokban, és azzal a Száván általment
az István segítésére, aki már akkor háza népével együtt Jajcza várába
rekeszkedett. Odaizent ő hozzá alattomban Szokolyi, hogy a várat
hagyja oda, és amely katonákat összekerithet, azokkal a hegyeket foglalja el, és majd mikor őt a törökök ott fogják ostromlani, akkor
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Szokolyi hátulról támadja meg azokat. Nem fogadta István ezt a jó
tanácsot, hanem a nála lévő temérdek kincscsel, Dalmátországba akart
szaladni, de útjában őt a törökök elfogták, és mind kincsétől, mind
életétől megfosztották. Ekkor állított fel Mohammed legelőször a keresztyén fogoly ifjakból harminczezer jancsárt, akik azolta a keresztyéneknek oly sok kárt tettek. Szokolyi megértvén Istvánnak szomorú sorsát, a Száván visszajött, annak innenső partján nagy szorgalmatossággal vigyázott, hogy valamimódon a törökök azon által ne
jöhessenek. Kisvárdai Potencziánától négy fiút hagyott: Jánost, Andrást, Albertet és Miklóst, akik következnek.
Szokolyi János. A közelebb leírt Péter fia. 1466. észt. lett
csanádi püspökké, ö volt egyik követ a pesti diétáról az Ulászló király meghívására Prágába 1490. észt. Ugyanakkor ő reá volt bizva a
korona a budai várban, mig el nem mentek Fehérvárra a koronázásra.
Háromszáz katonát adott Ulászlónak 1491. észt. Albert ellen. Beleunván a világba, a püspökséget letette 1493. észt., és Diósgyőrben a
remete sz. Pál szerzetesei közé ment. Minthogy nagy tudományával
s okosságával magának mindenek előtt nagy tekintetet szerzett, sokszor csak nem erő vei is ki akarták őt a rendek a klastromból venni,
de ő feltételében állhatatos volt, noha Ulászló király őt a kalocsai
érsekséggel is unszolta.
Szokolyi András. Ez is Péter ti a. 1486. oszt, Harasztby Ferenczczel Szörényi bán. Felesége Dóczy Erzsébet özvegy volt már 1509.
esztendőben.
Szokolyi Albert. Ez is Péter fia, nándorfehérvári bán , mely
hivatalba második Ulászló király 1495. észt. 5. nov. állította őt csulai
Móré Györgygyei, amikor maga is Ulászló ott Nándorfehérváron mulatott, még pedig ilyen feltételek alatt: hogy Albert és Móré szakadatlanul tartsanak magok mellett a belgrádi várban kétszáz könnyű
lovast vagy huszárt, a király szolgalatjára, kiknek a király fog
minden hónapban fizetni két-két arany forintot kész pénzül, és igy
mindössze esztendőt szaka, négyezernyolezszázat, sóban pedig két
ezer forintot fog adni azoknak. A két bánnak fizetése nyolezszáz
forint lesz. Tőrökországba küldendő kémek fogadására, száz forintig
adott nekik Ulászló esztendőnként szabadságot, úgyhogy egy kémnek
húsz forint legyen a jutalma. Bizonytalan meddig viselte Albert
a bánságot. Ril Katalintól három fia maradt, u. m. Ferencz, aki
1520. esztendőben orodi (nem aradi) prépost volt. András és János.
Szokolyl Miklós. Ez is Péter fia. Báthori Veronikától, e^y leánya
Margit, Ruszkay Pál felesége, és két fia Miklós és János lettek. Ezek
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közöl Miklós, kétszer lépett h.i/assági életre, először Telegdy Klárával ; másodszor Drágfy Juliaunával. Klárától született leányával Borbálával , a pártát Báthori János tétette le , a gyászt pedig Gerendy
Péter. Ami Jánost, a Miklós testvóröcscsét nézi, ő négy fiú atyja
voltt u. m. Györgyé, Péteré, Lászlóé és Ferenczé. Ezek közöl, mind
a László felesége Borbála, mind a Ferenczé Lónyay Ilona, özvegyek
voltak már 1526. észt. László két árvával hagyta Borbálát, u. m.
Jánossal és Boldizsárral, annak a Miklósnak atyjával, akiről a leleszi
káptalanban, némely 1568. észt. költ levelek szólanak.
Szokohi János. A nándorfehérvári bán Albert fia. Éhez a Jánoshoz, és az ő. testvégéhez Andráshoz irt volt Lajos király 1526.
észt. levelet aziránt, hogy a törökök ellen készüljenek, de nem tudhatni aztán, hogy ott voltak-e a mohácsi veszedelemben vagy sem.
Podmaniczky Margittól, Miklós nevű fiat nemzett, akit némelyek Istvánnak bérmáltak el. Ennek a Miklósnak vagy Istvánnak, Várday
Annától Miklós nevű fia lett.
Szomor János. Lásd Zomor János.
Szondy György. Egy a magokat a hazáért s királyért önkényt
feláldozott nagy lelkű magyar Curtiusok közöl, első Ferdinánd király
idejében. Az esztergomi érsekséghez tartozott. Drégely vára kapitánya
volt ő Bekefalusy Gergelylyel 1552. észt., mikor Ali, a budai basa,
a várat ő reá megszállottá, a Bekefalusy távollétében. Mikor már derekasan megrongálta volna Ali a vár falait, Mártont, az oroszlánfalvi
papot, beküldi Szondyhoz, hogy mivel már maga is látja a vár állapotját, magát tovább ne veszedelraeztesse. Szondy üres válaszszal bocsátotta el Márton papot. Azonban a török foglyok közöl, akik nála
számosan voltak, kettőt előhivat, azon két ifjút, akiket maga gondviselése alá fogott volt a uevelés végett, ezen két rabbal együtt Alihoz
küldi, azzal a kérelemmel, hogy ezen két ifjúnak ezután Ali viselje
gondjokat, és azokat vitézségre tanítsa. Ezzel minden jószágát a vár
közepére hordatja s megégeti, onnan az istállóba megyén, ott minden
paripáit általveri, hogy azokon a törökök a magyarok ellen ne harczolhassanak, azután a falak töréseire megyén, ahol már sürün tolultak befelé a törökök, biztatja katonáit, maga jó példát mutat, a legnehezebb helyeken viaskodik, hogy egyik térdén sebet kap, másik térdjére állva vagdalkozik, mindaddig, mig egy golyóbis őt halálra sebesiti; amikor aztán ő neki a törökök fejét vették. Istvánffy azt irja,
hogy az Ő testét Ali, a várral általellenbe lévő hegyre temettette, és
az ő feje felibe egy kopját s egy zászlót tétetett,- az Ő vitézségének
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bizonyságául, melyet az ellenségnek is lehetetlen volt nem becsülni
csudálni. Mindezeket ezen versekkel hagyta Tinódy emlékezetben:
Esmét jó Budából hamar készülének
Szándsákok, vajdák, bégek, egybegyülének;
Tizenkétezerén álgyúkkal eredének.
Vitéz Ali basa dolgában bölcs vala,
Drégel vára alatt táborával szállá,
Az vár törésre álgyúkkal állata,
Négy álgyúja, hat taraszkja ueki csak vala.
Jó vitéz Szondy György ben porkoláb vala,
Bekefalusi Gergely ő társa vala,
De akkort házához kikéredzett vala,
A megszálláskoron el kirekedett vala
Töretni az basa kezdé Drégel várát,
Ott ám lerontotta egy szép magas tornyát,
Szondy ott elveszte egy vitéz szolgáját,
Jó Zoltay János, meghala torony alatt.
Első ostromot basa nagyot tétete,
Ott sok török vésze, ő nem sokat nyere,
Ezt tövé Szondy Györgynek is vitézsége,
Ott meg akar halni, azt ő már elvégezte.
Sőt a várnak falát, tornyát igen törte;
Basa oroszfalvi pappal őt kereté:
A várat megadná, magát ne vesztené.
Már későn költ ahoz, Szondy csak azt izené.
Sok foglya ő neki; kettét előhivata,
Két énekes apródját élőállata,
Azok előtt ily testamentomot nzóla;
Az Ali basának, két apródját ajánlá,
Ezen igen kéri basát ő nagyságát;
„Vitézségre tanítsa ő két apródját,
És eltemesse Szondy Györgynek tagját,
Mert majd itt meglátják az ő szörnyű halálát.
Gyorsan mind a négyet skarláttal ruházá,
Pénzzel kápájokat megtolté, megraká,
Az Ali basának szépen kibocsátá.
Ó minden marháját a közepére horda,
Égetó, elveszte, istállóba méné,
Jó lovait hegyes tőrrel általveré,

Digitized by

Google

Lelkét az Istennek ajánlá, igére,
Nagy derék ostromát Ali basa kezdeté.
Nagy szép dárda Szondynak kezében vala,
Sebesülve térdén állva 6 viv vala,
Bomlott torony alatt általlőtték vala,
A fejét a hegyről alávetették vala,
Jé Üregeinek vára lön basa kezébe,
Szondynak a testét vivék eleibe,
Fejét keresteté, a testhez viteté,
Mint oly vitéz embert, nagy szépen temetteté.
Jó dicséretbe Ion Szondy vitézsége,
Feje felé irott kopját feltéteté s a t.
Szondy halála 8 a vár Ali kezére való kertlége 9 jul. tortént.
Szondy Pál. Esztergomi és zágrábi prépost, rosoni püspök, első
Ferdinánd alatt. Ez állított Olaszországban Bononiiban (Bologna), a
magyar tanuló ifjak számára valami fondatiót 1556. es*t., mely mig
tartott, sok iiasznos hazafi készült benne. Különös házat és kertet is vett
ott azoknak számokra. Halála 1559. észt. történt.
Szftrényi Péter. Együtt ótalmazta Murány várát 1549. észt.
Basó Mátyással, és ugyanott fogságba is esett.
Szörényi János. Lossonczy Istvánnal együtt vagy elfogták, vagy
meg is ölték a törökök Temesvárnál 1552. észt.
Sztáray. Ez a nagy família, Vencellinre viszi fel a maga eredetét, aki sz. István király idejében szakadt az országba. Lásd Vén*
czellü). Ennek elei közöl András és Jáfcó, Kun Lászlótól nyertek 1279.
eazt., Zemplén vármegyében, Peteche és Staara nevű jószágokat, azon
érdemökért, hogy 1278. eszi. a cseh király ellen való hadban magokat különös vitézséggel viselték. Jákó (Nagy-Mihályi) egy volt azon
huszonöt kiválasztott nemes közöl, akik 1271. oszt., ötödik István
király rendelése szerént, aziránt eskettettek meg, az egri püspökségnek, a magok kérésökre, micsoda jusaira, jövedelmeire, jószágaira,
emlékeznek ? Jákó fia Gergely unokája János volt.
Sztáray Albert (Ungi és Nagy-Mihályi). Zsigmond király ideje*
ben auranai perjel volt Bebek Imre után. Atyja János, nagyatyja Gergely volt. Marczaly és Csáky Miklós temesi főispányok vezérségök
alatt, akik azután mindketten -erdélyi vajdák lettek, igen dicséretesen
hadakozott az ország széleit háborgató törökök ellen, és a pártoekodó
bosnyákok ellen. A velenczése^ ellen való hadban, Ozoray tffllöp vezérmég nagyobb dicsőséget szerzett magának 1412. észt, ugy
ÜL
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hogy amely Tárak s városok a győzedelmes magyarok kezébe estek latnában
és Forojuliumban, azoknak megvételét leginkább neki tulajdonították.
Ezekkel s több jeles cselekedeteivel készített magának utat a perjelségre. Azon kilenczszáí nyolczvan kísérő között, akik Zsigmondnak a
konstancziai (kosztniczi) gyűlésre való" utazását fényesitették, jelen volt
Albert is. barmincz maga rendén való vitézzel. Eze» útjában két királyi levelet nyert 6 Zsigmondtól, melyekben az ő érdemei elől vágynak számlálva; egyiket Konstancziában 1418. észt. húsvét után harmad nappal; másikat az onnan haza felé való utazásban Rauensburgban, ugyanazon esztendőben, Bertalan napján. Minekelőtte perjellé
lett volna, házas embernek kellett neki lenni, mert a második levélben azt a rendelést teszi a király, hogy ha Albert meghal, az ő jószágai, nem az ő utána leendő perjelre, hanem az ő gyermekeire
szálljanak; sem a crueifereknek pedig, sem azok perjelének nem
volt szabad feleséget tartani.
fedés Ü s d * . Lásd Karácson György.
Ssotoy fctvta. Lásd Tercsy Mihály.
Szatejmáo. Ez. az ember magyar volt ugyan, de még gyermekkorában török rabbá esett, és török vallásban nevekedett. Mikor Szulejmán török császár Budát 1541. észt. csalárdsággal elfoglalta, és
abból húsz napig benne való mulatósa után Konstantinápolyba viszszaindult, ezt a Szulejmánt hagyta Budán Verbőczy Istvánnal, hogy
magyarul jól tudván beszélleni, a magyarokat a törökökhöz édesgesse
és szolctassa. Azt az épületet foglalta magának Szuktjmái szállásul,
melyet eddig a kalocsai érsek, Frangepán Ferenc/ bírt vala. Ebben
csináltatott ő magának egy pompás feredó't. melyet a tomplomokból
hordatott márványokkal rakatott s padimentomoztatott ki, de abban
talán esztendeig sem gyönyörködhette magát, mert még előbb meghalt Verbőczynél.
Sznryofh Gáspár. Ennek ajándékozott volt Mátyás király, Beatrix megegyezésével egy falut 1487. észt. Bécsben költ levele által.
Ssvnyofrlt lóses. Első Ferdinánd alatt élt. Feleségétől, Podmaniczky Sárától, számos gyermekei maradtak, úgymint Venczel, Mihály
János, Móses, György, Gáspár, Salomé (aki Majthényi Kristófhoz ment
férjhez) Erzsébet, Polixena, Sára, Ivánka. Ezekre hagyta a nagyanyjok
Táreeay Katalin minden jósiágaii
Ssiréb vagy Szvola. Egy jó vitéz cseh ember, Mátyás király
idejében. Egy darabig a Mátyás seregében katonáskodott, és nevezetesen Fehérváron a király láttára, egy bajvivásban, magát igen derekasan viselte. Onnan midán Mátyás Zágráb felé indult volna, a Dalmá-
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eziáben pártoskodó Frangepánok, vagy talán inkább a törökök ellen,
elment az ö táborába ez u Szvolu ÍB, de Zágrábhoz nem mensze magát
megütötte, és azt kérte Mátyástól, hogy öt a keze alatt lévő többi
csehekkel együtt bocsássa vissza. Hogy pedig annál inkább elbocsássa őt a király, mind a maga hó pináét. mind a többi cseheket
igt* felső hangon sürgette. Mindaddig kereste a színen okokat,
hogy egytter Mátyáa akaratja ellen a magyar tábort odahagyta. av»
országba visstajött, és Nyitra vármegyében Kosztolán várát elfoglalta. Hogy pedig ott magát annál inkább megfészkelhesse, és a
nála czélban lévő pusztításokra erősebb lehessen , Morvaországból, jó
nyereség reménysége alatt, magához hívott mintegy hatezer, úgynevezett cseh atyafiakat (fratree bohenii). Először Pozsonba jöttek ezek az
atyafiak, és onnan Szvelával együtt Nagy-Szombatra mentek, de azt
meg nem vehették, azértis Koastolán várába mentek, és onnan jártak
ki mindenfelé prédára. A sok kárt vallottak panasza Mátyásnak falébe érkezvén, Zágrábból mindjárt visszafordult, és Kosztolán alá sietett. Mindjárt általlátta Mátyás, hogy neki nem szükség embereit
vesztegetni, mivel éhség által legkönyebben megveheti a várat. Ugy
is lett a dolog, mert a várbeliek kevés napok alatt elesóg dolgában
megszükülvén, Szvela a többiekkel együtt egy éjjel a várból kiszökött,
és abban csak háromszáz férfit és kétszáz kurvát hagyott, akik függesszék a várra addig a Mátyás figyelmetessógét, mig & elébb állhat!
De jókor észrevette a király a zsebek szökését, és még azon éjjel azoknak utánok eredt, közölök sokakat levágatott, maga ugyan a várhoz
csakhamar visszajött, de elégséges katonákat küldött u csehek üzésére,
akiknek igen sokat segítettek a körftl-belőlröl öeazezendüU parasztok,
a cseheknek az erdőkben való felkeresésökre és öldöklésükre, ugy hogy
igen kevesen szabadulhattak meg a csehek közöl, másfél százan pedig elevenen kerültek kézre. Ezen nagy zavarodásban , Szvela csak
egyedül maradt, és az erdőn fel és alá lóháton tébolygott, ahol egy
favágó emberre találván. azt arra kéri, hogy öt vezesse el Morvaország határáig, jutalomul lovát, pénzét, fegyvereit és további szolgálatját ígérvén annak, de az ember megtudván, hogy ő az éhség miatt
elkényszeredett Szvelával beszél* Öt mindjárt megragadja, mivel azelőtt Szvela neki is sok kárt tett, és öt lova zabolájánü fogva, a
esejtei vár kapitányához, Szénásy Lászlóhoz vezeti, aki annak kezeit
lábait Ö88zekötöztetvén, Kosztolán vára alá a királyhoz küldi. Mátyás
rövid szemrehányás után Szvelát tömlöczre vettetti, azután pedig a
többi gonosztévőkkel együtt, Magyar Balásra háza, hogy őt lator tár:
saival együtt, akasztassa fel. Bal$s a vár etftt egy hosszú sor akasz17*
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tdf&t állíttatott fel, azok közöl a legmagasbikfa Szvelát, a többiekre
pedig a többi foglyokat felakasztatta. Szvela jobb keze felől az ő
papja, bal keze felől az az ifjú függött, aki az ő fegyverét szokta vala
hordozni. Ezt látván aaok, akik a várbab maradtak vala, magokat feladták, és azokat Báthori István Budára kisérte, és ott a csonka toronyba záratta. Czobor Mihály, az akkori budai kapitány ezeket, hogy
az eleséget ne fogyasszák, agy fogyatta e l , hogy ö ' közölök hétnek,
nyoloznak éjjelenként nyakára kövét köttetvén, őket apródonként a
Danába hányatta. Mindezek 1465. észt. történtek.

T.
Tfthy János. Ezt küldötte volt Baracskay Mátyás, az auránai
perjel 1525. észt. Jajcza vára alá Frangepán Kristóf segítségére, egy
csoport katonasággal maga helyébe, ahol 5 magát igen derekasan viselte a törökök ellen, és mindenütt- a Kristóf oldala mellett forgott.
Elkísérte a következett 1526. észt. a mohácsi szerencsétlen hadra
Batthyány Ferenczet, és azzal együtt vezérletté a magyar tábor jobb
szárnyát A veszedelem után sok ideig állhatatos követője és pártfogója
volt Szapoiyay Jánosnak első Ferdinánd ellen , noha még TerdinAnd őt
maga hívének tattolta november utolsó napján, a nevezett esztendőben,
mikor Bécsbe* költ levele áltat neki is, másokkal együtt, Szapoiyay
ellen ótalmat igért. Megmutatta mindjárt a következett 1527. észt:,
lát tartson Ő magyar királynak. Ugyanis Frangepán Kristóffal együtt
üldözte Tótországban a Ferdinánd követőit, mindaddig, mig Frangepán Várasd vára alatt elesett, ki is halála előtt Kevés szempillantásokkal T&hyra birta a hadi sereget, és* a hadnak további folytatását •
de neki azt félbe kellett hagyni, mivel az elkedvetlenedett sereg, idő
nap előtt elomlóit. Azonban Szapoiyayra homályos* napok következvén,
a budai diéta proscribálta Tahyt, ha még Katalin napjára Ferdinándhoz nem állfcna, az emiitett esztendőben. De ő inihetyt meghallotta,
egyfelől agyán azt; hogy Szapoiyay hazajött lengyelországi bnjdosásából;
másfelől pedig azt, hogy Szulejmán török császár, nagy táborral jön
Szapoiyay segítségére, Bánffy Jánossal és másokkal újra fegyvert fogott
1529. észt. Lásd Brdődy Simon. Ott volt Erdódy Simonnal Horvátországban 1530. észt. i s , mikor a Desnicze alatt fekvő táborában
fegyverayugvltt kötöttek a Ferdinánd vezérjtivel, Pekry Lajossal,
Keglevics Péterrel, Senuey FerenczesMÍ s a t. Egynéhány

Digitized by

Google

261
viselte az auránai perjelség gubernátorságát. Erdődy Simonnal együtt
Ferdinándhoz állott 1535. észt, mely után ngy látszik csak hamar
elhalt.
Taby Bernát Mikor 1542. észt. a törökök Majláth Istvánt elfogták Fogaras. mellett, ez.a Bernát is kikisérte volt őt a török táborba, és Majláth kérésére elbocsátották ugyan őt a törökök, de csak
nem anyaszült mtzitelen.
Tahy Ferencz. Stettenbergi szabad báró, főlovászmester, első
Ferdinánd és Maximilán királyok alatt. Szerencsétlenül hadakozott
1544. észt. Zriny Miklóssal Horvátországban a törökök ellen, de csak
ugyan életben maradt. Ő birta Béla várát első Ferdinánd király adakozásából, aki öt 1554. észt, tette főlovászmesterré, melyet ugy látszik azzal érdemlett, mert akkortájban ijesztette a reábizott sereggel
vissza Lengyelországba Petrovich Pétert, aki Erdélybe szándékozott, hogy
azt Izabella számára visszafoglalja. Együtt hadakozott ő Nádasdy Tamással
Ali basa ellen 1556. észt. Hogy o nemcsak a fegyverforgatáshoz, hanem a törvényhez is értett, onnan tetszik meg, mert a pozsoni diéta
azt végezte 1559. észt., hogy ö a közönséges gyűlésekben, a peres dolgok eligazgatásában. mindég ott legyen Zay Ferenczczel, és azonkívül Gregoriancz Pál s Bornemisza Pál .püspökökkel. Zriny Miklóssal,
akinek testvér húgát tartotta feleségül, együtt verte meg Oroszlán basát Monoszlóuái 1562. észt. Jelen volt 1563. észt. a Maximilián koronázásán, és ott a kivont kardot ő vitte a koronázandó herczeg előtt.
Ott volt a győri táborozásban Maximilián királyival 1566. eszi, és
amint Istvánffy irja, azt a tüzet, amely ott a magyar, táborban támadt
vala, ő oltotta el a maga katonáival, de forgách Ferencz püspök ezt
az. oltást magának tulajdonítja. Meglehet, hogy ketteji dolgoztak leginkább rajta. Minekutána §zigei ezen táborozás,alatt török kezébe esett,
ugyanott Zriny Miklós .elesett,, e*s v a török tábor onnan haza indult,
jlaximilián király is Győr alól maga. táborát szélyelbocsátoíta. Hogy
pedig a Szigetben maradt törököket zaboján* Sziget vidékét s környéJuSt pedig bátorságban tarthassa, (Jyőjr alól ezer lovassal, s ugyanannyi
gyaloggal Kanisár^- küldötte Tauyt Muxiúiiliiiii. Minthogy pedig akkor
Kauisát* a Nádasdy. Tarnáa özvegye,, Kanisay Orsolya birta; tehát
ahelyett a. borsinouostori apáturságot adta a király az Özvegynek. Sok
jeles ur s ifjú\ is vállalkozott akkor, akik önkényt elmentek Tahyval
Győrjalól Kanizsára. Ilyenek, voltak Alapy János, és annak fia Gáspár,
aki Szigeten török rabságba esett vala ugy-an, de abból csak hamar
Jciepabadult^ J>alatics György, .Keglevics Pété*- és Máté s a t. Hogy
Kanjsára, elérj, Tahy? mindjárt, ajina^^erő^tés^bez JLátott. A szeut-gj;ör-
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gyi várba is Both Gáspárhoz, száz lovast, és száz gyalogot küldött,
hogy azok ott mintegy őrt álljanak, és a törököket szemmel tartsák.
Nagy kárt vallott benne, hogy a berzenczei várat, melyből Szalay Kelemen kiköltözött, és amely tovább negyven napnál ureien állőtt, elfoglalni elmulasztotta; mivel a törökök annak ftresen létét megsajditván, abba beleszállottak, és ott magokat erősen megfészkelték. Ezek
a berzenczei törökök, mikor egyszer Tahy otthon nem volt, a kanisai
katonákat, valami Becse vagy Reke nevű faluig csalták, ott lest vetettek azoknak, közölök sokat levagdaltak, a többek közt, a ritka termeté ifjú Keglevics Pétert. Azután nem sokkal, nem tudván ezek a
örökök, hogy Tahy már haza jött, egy éjjel Karosára ötnek. Tahy kösz*
vényben feküdt; mindazáltal magát paripájára feltolatta, és olyan jó
rendeléseket tett, hogy sok török elhullott, akik megmaradtak, többnyirevéresen kullogtak haza Berzenczére, s a többek közt Omerbeg, akit
azelőtt való időkben Kerechény László, Morvaországban, Niklásburgban
(Nikolsburg) tartott vala fogságban, de aki onnan csudálatos ravasz*
sággal szabadult vala el; jobb keze nélkül ment most innen haza.
Az elesettek fejeit Tahy rudakra szúrva, a sánczra állíttatta. A Száva
mellett maga jószágában Szomszéd várában mulatott 1568. észt., mikor Bocskay György őt is megpróbálta Szapolyay János Zsigmondhoz
vonni; de Ő törvényes ura hűségében állhatatosán megmaradt. Betegsége
miatt, nem jelenhetett meg Pozsonban a Rudolf koronázásán 1*72.
esztendőben, azért az ő fŐlovászmesteri kötelességét ott Czobor Imre
teljesítette.
De ha legjobban szolgált volna is egészsége, ugy is elég dolga
lett volna otthon neki. Ugyanis bizonytalan micsoda villongás volt
már egy darab idő óta ő közötte, és az ő szomszédvári jobbágyai kő*
aött, melynek jórahozására a király biztosokat küldött vala. A biztosok abban hibázták el a dolgot, hogy épen akkor lévén Tótországnak
gyűlése, a Tahy jobbágyai közt való pert a gyűlésre vitték, holott nekik
Mazimiliáu király azt parancsolta vala, hogy a esendességet magok
igyekezzenek Tahy s jobbágyai között helyre állítani. Hogy a gyülée
a szomszédvári parasztokat maga eleibe idézte, azok írásban azt felelték a gyűlésnek, hogy ők már a felébb való időkben, magok panaszait a királynak beadták, és a kirendelt nyomozó * szék által, azok
méltóknak a igazaknak találtattak; mind azáltal nekik mind eddig
.senki igazságot nem tett; azértis ők többé sem Tauyt, sem annak Örököseit magok földesurának nem ismerik; akárkit mást nevezzen s adjon Í ódig a király nekik földesuroknak, annak mindenekben szolgálni
d
lógnak, A gyíiiée a tzabadon iró parasztokat mind-
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nymokat pártosoknak ítélte, és levelesekké tette vagy számkivetette. Éten a
parasztok megfelbődzvén, felzúdulnak, magoknak társakat keresnek, a
Stájer és Karniolországbeliek is melléjök állanak, ngy hogy a fegyveres parasztok száma, kevés idő alatt tizenhatezerre, azután többre is
szaporodik, és igy egy veszedelmes pór had támad, melyről oda felébb
Gnbeez Máté alatt szó vagyon. Ugyanez időtájban, azzal is nagy csorbát ejtett maga becsületén, hogy Szécsénen egy kastélyt épített, noha
hogy azt ne épittesae, felsőbb helyről meg volt intve. Minthogy pedig azt illendőképen nem őriztette, azt a törökök elfoglalták, s benne
magokat megfészkelték, ügy látszik 1574. észt hagyta özvegyen Zriny Ilonát.
Takard, Lásd Thakaró.
Taksony. Zoltán fia, a magyaroknak negyedik fejedelme. 947.
esztendőtől fogva. Ö is követte eleinek szokásokat, óe ahol leheteti
puaztittatott. Olaszországban tétetvén pr4bát, ott Bereng&r királytól
tiz köböl pénzt csikarjak ki a magyarok; onnan Aquitániába mentek,
és amit elől-ntól találtak felprédálták, H Olaszországon keresztül basa
jöttek. Talán nem hamar küldött volna Taksony Németországra prédálni, tanniván Zoltánnak sok rendbeli szerencsétlenségein, ha őt arra
magok a németek nem ösztönözték volna. De Ladolf, az Ottó császár
ha, én a lotharingiai herczeg Konrád, az Ottó veje, összeesküdtek Ottó
ellen, és Taksonyt te fellázasztották ellene. Amely sereget az ő segitségökre adott Taksony, annak vezérlését Konrád magára vállalta;
de mivel maga is eiirtódzott azon kegyetlenségektől, melyekét ez a
sereg Németországon - vitt véghez, megbánta cselekedetét, és a magyarokat
oda hagyta, akik azután kevéssel nagy prédával hazajöttek 954. észt. Ekkor
ueki bátorodván, azután való esztendőben, Leheltéé őukaot ismét nagy had.
dal elküldötte Taksony Ottó ellen, akivel Angsburgnál meg is Ütköztek. A
szerencse a németeknek szolgált. Lehel és Bulce is kézre kerültek, s
őket Ottó fel is akasztatta. Az egész ott levő táborból', csak bét magyar maradt életben, amint Thuróczi irja, azoknak is füleiket és orvokat a németek elvágták, s tolok azt izenték haza: mondjátok meg
magyar atyátokfiainak , hogy többé e gyötrelemnek helyére ne jöjjenek. Ezt a hét bénát nevezték aztán a magyarok csúfságból magyarkáknak, és mig éltek, mindég koldulásokkai kellett nekik élni,
annak büntetéséül, miért nem-áldozták fel ők is élettket a tthbiektol együtt Nem inert többé Taksony Németországban prőbáltatni,
ámbár néha. a szomszéd Ausztriát mellesztgette. Inkább a görög császárral elleskedett, aki az ő vitézeit Ráeaországban megverette ugyan
961. észt., de a következett osztendőhen nem/tóbb, kanom caaV há-
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derék magyar Görögországba beütött, ús egész Thttalosikáig
ment, ott ötszáz görögöt elfogott s haza is hozta. 968. oszt ismét elmentek kétszázan egész Konstantinápolyig« de mikor prédával terhelve
jönnének vissza, negyvenet elfogtak közölök a görögök, akiket idővel
Nioeforus császár a rabságból kivett, szépen felöltöztetett, és magával Siriába a saracenusok ellen, mint maga testó'rzoit elvitte Az augsourgi veszedelem óta, csak ugyan semmi olyas nevezetes dolgot nem
cselekedhetett Taksony, azt legokosabban raeM.íUe, hogy .amiatt
megnépetleoedett országát, némely idegeneknek befogadása által népesítette. A hazának minden baszna nélkül folytatott omáglását 972.
észt. végezte el, és Taksonyon temettetett el, a Duna meilfett, mely
betység, ügy látszik ótole vette a maga nevét. Gejza lett helyébe a
fejedcfttm. Másik fia Mihály volt.
Tallóézi Mttítóvagy Mátyás.. Zsigmond király idejében, kevi töispány, belgrádi kapitány és horvátországi bán. fiaikor Zsigmond Rómába
indult, hogy magát megkeronáztassa, Sena (Sieua) városából ezt a Tallóczit küldötte el Rómába előre, Slick Gáspárral, hogy a pápával bizomyos egyességre lépjen. Elment Tallóozi, és Zsigmond képében, az
evangéliomra tett kézzel, megesküdt a pápának arra, hogy Zsigmond
az anyaszentegyházat és igaz hitet minden pogányok, eretnekek, és
más ellenségek ellen ótalmazni fogja, a pápáknak tartományait
s jószágait sem maga el nem veszi, sem másoknak elvenni nem engedi stb.
Ez 1432, eszi apr. 4. napján esett Rómában. A pápai koronázás után,
elment Zsigmonddal a basileai (baseli) gyűlésre, ahonnan mikor haza
jött, azokat, akik a zágrábi püspökségnek jószágait elragadozták s
foglalták vala, száz márka aranyra büntette 1434. észt.
Albert király halála után, ő volt egyik követ Lengyelországba,
Ulászlónak a magyar királyságra való meghívására 1440. észt Onnan
lett hazajőve tele utáa,midóa te Albert özvegyénél Erzsébetnél udvarlását és követsége felől való bir adását tenné Komáromban, Erzsébet
öt megfogatta, és Sopronba küldötte fogságra. Pe mikorra Ulászló
Budára érkezett, Matkó a fogságból, egy borbélynak fortélya által
kiszabadult, és Budára Ulászló köszöntésére sietett, akihez azután is
miadeukor hűséges maradt*
Tallóczi Ferkő, Fmnbó vagy Fere*ez. E« is horvátországi bán
volt 1442. eszi Ulászló királylyal sok hadban forgott, nevezetesen
1444. észt a várnai veszedelemben ott volt, ahonaaa 6 épségben kiszabadult Hunyadi Jánosnak segített, gróf Czillei Ulrikot zaboláo
tartani. Mikor Hunyadi Jánost gubernátornak választották, ez a Ferencz is volt ő vele, azon méltóságra kinevezve Brankovich György-
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K eV üjlalty Miícfóssal egyetembén. A rigó* mezején esett el Í443.
eszi. Mind Ferencznek, mind Matktfnak, vér szerént való atyjafia volt
Zöványr János az auránai perjel.
TftUfazí Bánffy BoMisflr. Első Ferdinánd alatt vitézkedett. A
Bántfy hév kétség kivül azért ragadt reá. mert az ő elei, a közelebb említett Ferencz és Mátyás, bánok voliak. Mindenkor hűséges
tört Ferdináudhoz Szapolyay ellen. Ott volt 1526. észt. a pozsoni diétán, mikor ott Ferdinánd magyar királynak válasz látott Hogy 1530.
észt. Ferdinánd, Röggendorfot, Bécsből, nov. elején, tiz ezer emberrel
Btida megvételére küldötte, ott volt a ftoggendorf táborában Boldizsár is, és abban a magyar huszárokat vezérletté. Egyszer kicsap a
váíból Nádásdy Tamás, és Boldizsár áll ki a ellené, mikor a két ellenséges csoport keményen viaskodnék, és Nádasdy fel s ulá lovagolna
a maga emberei közt, Boldizsár nagy felszóval bajvivasra hivta őt.
Elfogadta Kádaády ezt a hivatalt, összecsaptak, és kopjájokat egymás
pajzsában mindketten eltörték, azzal elváltak egymástól. Amely törököket, Sznlejmán töröl: császár, Kőszeg alól, Kászön vezértége alatt,
Ausztria pusztítására küldött vala 1532. eszi, azokat Neukirch körÖl
ez a Boldizsár, Török Bálinttal, és Bakics Pállal derekasan megverte.
Ott volt Bécsbea 1533. észt., mikor Ferdinánd, a török követet nagy
pompával meghallgatta, és azalatt a király jobb kézé felől állott Török Bálinttal s másokkal.
1
Erdélyi vajdának nevezte Őt Ferdinánd 153H. észt., és egy szép
sereggel elkfildötte Erdély elfoglalására, melylyel hogy ő Szatmárhoz ért egy éjjel, mind Szatmári, mind Németit prédára bocsátotta 8
felgyújtotta. Sok megrémült lakos s gyermek veszett ekkor a Szamos
vizébe. Hogy ezt meghallotta Szapolyay Jáno?, áki akkor Váradon mulatott, nagy sebességgel Htxn Kocsárdot küldötte ő ellene, kinek közelitésót Boldizsár megértvén, a sztitmári templomot körűlsátrctol*
tattá, amint lehetett élelémnrel, hadi készületekkel megrakta, Horváth Mátyást annak kapitányává tétté, maga pedig bátrabb helyte
vonta* magát; inélyfyel magának nem igen szép nevét szerzett. Jelenvolt 1537. észt Eszék alatt a KatzrWér János táborában, és otá'-A
javáólottá, hogy az éheid tábor menjen Erdőd megvételére, ihol a tdrőköt* hagyták vala a magok asszonyaikat s gyermekeitét > igen est*
kály óVizet iHatt, ÓB ahoi élésedet Is bőven -rehetné reményiem* Minfc
dériek * heíytoehagytak a r ő taínác^t, és Katiüárrer őt -küldötte éldre>
hogy a vüir mellett levő falut fog!alja el, melyét ó*-el is -fbglalt, elé
nem sok búzát s bort* kapott benne. Eljött azután -a derék Uböfe i»,
és £rdŐd várát nagy nehezén titágvefté, der ahg talált benne imiyi
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lisztet 9 köles-kását, amennyivel két nap beérhette volna. Lásd Katz
Jáno3 és Nyáry Ferencz.
Szapolyay halálát 1540. észt. Ferdinánd megértvén, Vels generált Buda vára megvételére küldötte, melyet Török Bálint ótalmazott.
Ott volt a Vels táborában Boldizsár is, és mikor már Buda alatt tanyáznának, Boldizsár egynéhányad magával a város kapójába ment,
és a strázsákat kérte, hogy hadd szólhasson ő Török Bálinttal, a maga
régi barátjával. Be is bocsátották őt kísérőivel együtt, ahonnan minekutána visszajött, azt a hirt hozta Vels táborába, hogy a városban
levő vezérekkel együtt mulatott, de egyszersmind a város készületeit
megszemlélte, de ő ugy ítél, hogy annyi néppel amennyinek most Vels
parancsol, és oly későn (mert már őszszel volt az idő) Budát megvenni lehetetlen. Hogy ezt Vels meghallotta, annyira megharagudott
Boldizsárra, hogy őt táborából mindjárt kiküldötte, mind azért, mert
az.ő hirc nélkül ment vala be Budára, mind azért, mert a katonákat
az ostromlástól elkedvetlenítette. Azonban maga is Vela Buda alól
táborával együtt felkerekedett, és Visegrád alá ment, melyet kőnynyen meg IB vett. Öt rendelto ki Ferdinánd egyiket 1541 észt. arra,
hogy Erdődy Simou püspököt Zriny Miklóssal gyalulja össze. Jelenvolt 1432. észt. Peréayi Péterre) s másokkal Pest ostromlásában.
Többé nincs róla emlékezet,
Tallóczi Bánffy Bálint. Hiheti a Boldizsár fia. Balassa Menyhérttel jelenvolt a hadadi hadban 1562. oszt., és az ott nyert prédának kótyavetyélése ő reá bízatott volt óváron, Szatmár felé yaló utjokban. Azután bárom esztendővel ismét elment Balassa Menyhérttel,
és Schwendi Lázárral a szatmári hadra. Hogy Szatmár alól Balassa
és Schwendi Kis-Ar nevű faluhoz vonták magok táborát, Hasán vagy
Rászán basa is utánok ment oda nekik Erdőd megvétele után Szapolyayval, és a maga huszonötezer törökjével, é* ámbár derék ütközetre nem került a dolog, de minden nap estek a két táborból kicsapások, és a kicsapások közt aprólékos csaták. Volt a török táborban
a többek közt egy Mesopotániáből, az Eufrates mellékéről származott
Karalikócz nevű vitéz, aki csupán csak azért jött Európába, a különösen Magyarországra, hogy itt a híres neves magyar vitézt Thúry Györgyöt maga eaemeivel láthassa s nézhesse meg. Itt volt ez a Karai ikócz Magyarországban Maximilián király koronázása alkalmatosságával,
a szokás ezerént, Maxiöíiliio is a mezítelen karddal a világnak négy
részeire, és igy napkelet felé ib vágott volua, csúfságból Karalikócz a
maga homlokát, mintha sebes lett volna, ruhákkal bekötözte, és uev
járt fel 0 alá fajdalom tettütf^ej. Akik tőle baját kérdezték, azoknak
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azt felelte, hogy őt a moöt koronázott magyar király sebesitette meg.
Ez a Karalikócz több törökökkel Kis-Árhoz nem messze, egy erdőben vonta meg magát, és ott leselkedett a magyarok 8 mások után.
Egy reggel azon erdő felé ment Tallócá Bálint, Mágocsy Gáspárral,
Székely Antallal, s egy csoport katonasággal. Mikor már az erdőhöz
közel járnának, hirtelen elejökbe ugrik Karalikócz a maga társaival,
és Tallóczi Bálintot név szerént szólítja bajvivásra. Székely és Mágocsy bíztak annyit Bálinthoz, hogy őt magok sarkalták az összecsapásra. Nem is vonogatta Bálint magát, hanem neki készfiivén, mind
a két bajnok oly mérgesen hajtott egymásnak, hogy amint ötsiefitödtek, mindketten lovastól együtt a földié rogytak s dqbbantak. Szerencsére Bálint elébb felczipekedhetett a földről, és a maga lova alatt
fetrengő Karalikócznak horgas inán egy jót szelt. Hihető, hogy a nagy
ütés miatt nem ért többre, mert annak fejét, egy fiatal katonával vétette le vállai közőL Thúry György halála után, Schwendi I&ár javallásából, ezt a Bálintot tette Maiimilián király kanisai kapitánynyá
1571. észt., de hivatalát esztendeig alig viselhette, mikor Bécsben meghalt.
Talpas Tamás, Negyedik vagy Kun László királytól nyert Sáros
vármegyében Veszveres és Várhegy (talán Várgony) nevű falukat
1286. észt., melyeknek bírásában azután két esztendővel írj királyi
levéllel erősítette meg őt. Utóbbi levelében a többek közt azt az érdemét említi, hogy a Hódos tónál neki sokat segített a kunokat megvernif és ott a király láttára nagy sebeket kapott. Azután is, mikor
az országból kiszökött konok visszahozására tál a havasokon ment
László király egész Tatárország széléig, ahol még ő előtte egy magyar király sem járt, nagy hűséget és vitézséget mutatott ő mellette
Talpas Tamás.
Tantáty János. Hederváry Henrik fia. A Tamásy név azért ragadt reá, mert Tolna vármegyében egy Tamási nevű jószágot bírt,
felesége után-e, vagy másképen? bizonytalan. 1404. esztendőtől
fogva erdélyi vajdaságot viselt Laczk Játabbal 1411. esatendőben a
királynak főajtónállója lett, és azt viselte, mig 1418. esztendőben
meghalt.
Tamásy LÉAZIÓ és Henrik. Mindketten a közelebb említett Jár
nos vajda fiai. László főajtónálló volt 1430. észt, mikor őt Hederváry LőrinesGzel Litvániába, azután pedig a majlandi herozeghez
küldötte követségbe Zsigmond király. Albert király halála után, w
öcscsével Henrikkel együtt, az Albert özvegyének Erzsébet királyáé*
uak részére állott, és azt ótalmazta Ulászló «Uen. jjindketten ott
voltak.az Erzsébet kisdedének LáBzlóoftk >roná?á»áo FeWrváron
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1440. esti. Még ugyanazon esztendőben fogságba esett Henrik, Szekszárd éá Báta&éfc kfeött, mído'tt Hunyadi János elles, és Ulászlónak
mád pártfogói ellet) Gara Lászlóval hadakoznék. A következett 1441.
eset. Ulászló mindén jószágát elvette Henriktál, mint hűségtelentél,
és azt Reegöhy Jánosnak adta. Mái 1442. észt. kiszabadult Henrik,
de bizonytalan mi módon a fogságbél, mert april 5. napján, az $
szavára? irt Erzsébet, egy Zopa* Péter nevű embernek egy levelet.
Kétség kívül kegyelmébe vette Őt lításrió Erzsébet halála után, legalább azt írják felőle, hogy Ulásatóval együtt esett el Várnánál 1444.
észt. Ket fia maradt, Miklós és János, de azok mag íiélkfil haltak el.
László feteöége Csáky Miklós leánya Ilona volt, akitől semmi gyermekei nem maradtak, és Így a Tamásy ágnak vége szakadt.
TáJteeos Ambrus. Első1 Ferdinánd királytól nyert nemességet
1554. estót.
Tt^wfe&ánti ttergély. Második Lajos király udvarában lakott. Öt
küldötté Lajos 1526. észt. kevés hetekkel a mohácsi veszedelem előtt,
Batthyány Ferencz bánhoz, Tahy Jónkhoz, Báaffy Jánoshoz, azzal a
parancsolattal, hegy sietve vezéreljék a magok embereikéi á törökök
effeft vaW hadra. Uti kölfeségfil toarátínczkét forintot kapott. Talán
atyja volt ennek az a Tapolcs&ttyi Benedek, akiről felébb Forgáeh
6työrgy átett egy szó van.
*
ftfy<tteláftyl Tfcmás. Valamint a- közelebb emiitett Gergely, agy
éz a-Tamás is\ azon Tapolcsányi nagy famíliából való Volt, amely
itík egyéb jószágai Közt, Bbrs vármegyében Kis-Tapolcsánt birta a
régi iOfttferi. Ezt a Tamást rendkívül való kövérségéért, első Kérdi,
íirijtoa -király lefestette 156$ észt.
••
Tar Ruperí. Zsigmond királynak egyik kísérője volt olaezoretági
utazásában: fittől és Arany Istvántól kaidött ZsignfOnif 1498. esztendő
elején Sétm (Siena) városából dgy tévéiét Kanisay Lászlóhoz, a sopíímá
T*t i#riik*zi Hihető Hupert testvérje. fcfr itf Zsigmond
alatt- «lt- Azt Aesélik felőle, hogy ő egyszer Zsigmondta reáment, ^
annak azt beszélte, hogy ő egykor elrejtezvén, a Zsigmond ágyát*, <a
p*loí Üt&ten látta égii, Mivel sok Ifcánvt $z^\mímt- mag^sigmond
aet felelte, ho^y gondja'led ág^a Ríiíá^amtisáTa; izértie a sífepH«6gi'tfzéaháröui vArosi a leögyelektíek 14Iá. észt. zálogba vetette,-«
iiiú építtette Bndán a ez. tsigíatoá templomát. í)e 8ok>ííl
Ö- efméí- az, hogy éz a LISMÜCÍ ott Tóit Zeigmend királyival
^i(ké8táfczt>«egyhási'gyuÍéBen'Hl5. eset., -sok tbát» diaégttíizi * iüktf ütraí együtt,-p. o. Jtógony fetvánnal, • Matoealy

Digitized by

Google

a pécsi prépost Et>ky Jánossal, őatáray Alberttel, Herczeg
Ji&ossal, Czudar Benedekkel, Maróthy Jánossal, Bebek Péterrel, Ispány
Jánossal, az érsek Kaaisay Jáuoösal stb.
Tárczay Rikolf. Negyedik vagy Kun László király alatt élt,
ki ,is- őt Táreza nevű falu bicásában uj királyi levelére! trűsitette
meg 1288. észt-, mivel arról szóló leveleit, egy Loránd nevű ember
ő tőle erőszakkal elvette, mikor öt a szepesi várban testvéreivel egyött
elfogta vala,
. fárowy K4IU& és Jájiog. Mindketten a most említett RikolÉnak fiai. Abauj vármegyében Gibatt nevfl falujokat, a Kéczt vagy
K&si iamiliénak cserélték, el, Sáros vármegyében, Veres alma* és
Tarkő neyfl falakért 1296. észt. Mivel pedig ezek többet értek Gibáítnál, toldásban hatvan márka finom ezüstöt adtak, az egri (tápta*
laa eljStt.
T á r o z ó Tamás. Lőrincz fia. Esnek ajándékozott Zsigmond király Sáros vármegyében egy Henig nevfi puszta falut Szondon költ
levele által 1398. észt.
Tarczay Tamás. Mátyás király alatt, vitézkedett. Anrél tett 6
panaszt 1471. észt. a király előtt, hogy János* az egri püsp£kt az ő
hótMrsi s más jobbágyait, a dézmáVal felettébb terheli. Mátyás király igy egyeztette őket meg, hogy eaután Tamás, az ő minden jobbágyaitól ese»»dő dézma helyett, hatvan forintot fizessen az egri püspöknek esztendőnként. Dlttgos lengyel iró azt irja, hogy 1274. eezt^
elején ezt a Tamást, Mátyás hat ezer főből álló.sereggel Lengyelország pusztítására küldötte, ki is oda bemrtivén, Zmigród városába setét
éjjel a maga katonáit a város falain bemászatta, és a várost elfoglaitette, aeután a várat ágyu^tatta, azt is megvette, abi>an magát meg-*
fészkelte, onnan járt ki prédára, közel kétszáz falut felégetett, és sok
rabot hozott Magyarországra. Azután négy esztendővel, ismét Lénelkn állította ki őt Matyi*, de egy «zfiuenfaá^ fegyveronlyre M%áfe lépett a lengyel királyival, a lengyeleket $1
úttal az ő Iwfcétöl jnegmeutette. Ugyan Dlugos írja, hogy 1480. észt.
Ausztriába ktldötte Tamást Má^yáfi király, ahol ő fiákersburgot
(Badkersburg vagy Regedé) egy ideig tartott ágyuatatáe után megvette, azután örécz alá szólott, de. azzal mire mehetett, arról hallgat
Dlugos.
Táreaty mktó*. Tamás fia, sárosa főispán, Mohácsnál esett el
1526. **zt. Lásd Totnory Pál. Az ő jtavegye Bánfify Dorottya,
Mátyás névé leugyel vabtm ment férjhez,
: Tárczay katalán. A közelebb emiitett Miklós tesüvérje,
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Kristóf elsó felesége. Elkísérte volt Szapolyay Borbálát, a
lengyel király jegyesét Krakóba, és ugyanott hirtelen meg is htlf
1512. esztendőben. Hideg tetemei a késmárki nagy templomba temettettek.
Tárczay János, Mátyás és Ulászló királyok alatt élt Mikor
Mátyás király meghalt 1490. észt., ez a János volt Ausztriában, a
prukki (brucki) várban a magyar őrző sereg kapitánya. Bécs és Németujhely után, a brucki vár is csakhamar Maximilián császár kezére
került a János vigyázatlansága miatt. Ugyanis mikor egykor a várbél a város templomába menfe- volna, öt a bruckí lakosok eltogták, és
mindaddig kötözve tartották, mig magát a várnak az ágyúkkal együtt
való odahagyására nem kötelezte. Ezek után nem fegyverrel, hanem
másképen kivánt hazájának szolgálni. Nevezetesen 1505. észt. székelyek főispánja volt, mikor Erdélyben, Hunyad vármegyében, Aldiód
vagy Al*Gyó*gy városát tizenkétezer forint adósságban adta neki által
Ulászló király. Ugyanazon esztendőben jelenvolt Ő a rákosmezei diétán.
Három esztendő múlva visszabocsátotta a királynak Al-Gyógyot, réezszerént kész pénzért, részszerént ónod váráért, mivel Algyógyot a király Badulnak, a havasalföldi vajdának ajándékozta. Bethlen Sárától
született leányai közöl Katalin, Podmaniozky Mihályhoz, Lucza pedig
a Hagymássy házba ment férjhez.
Tárczay ClyOrgy. Miklós fia, első Ferdinánd király alatt élt,
kitől bizonytalan mi okon pártolt Izabellához Bebek Ferenczczel, melyért ő tőle Ferdinánd Tarkő várát, és az Újvári kastélyt elfoglaltatta
1566. észt. 12. jul., és azt Dessewífy Jánosnak adta.1 Bebekkel együtt
járt Konstantinápolyi 1557. észt. Ugyanazon esztendőben Balassa
Menyhérttel együtt ostromlotta Szőlőst, ahol el is esett, ée maga
után örököst nem hagyván, ő benne a Tárczay famíliának vége
szakadt.
Tárczty ABMU A mo*t emiitett Györgynek testvér húga vagy
nénje, kivel együtt bátorkodott társalkodni Ferdinánd király ellem
1556. esit. Bizonytalan fogva volt-e vagy szabadon, de hihetőbb hogy
fogva, mikor ő ellene az egri káptalan nyolcz tanút esketett 1559.
es2t. Az első tanú Muk Bálint, a Tárczay György hajdani újvári porkolábja azt vallotta, hogy az oda felébb irt esztendőben, épen sz.
báromság vasárnapján. őt Anna Újvárról a tarkői várba hivatta, és
akkor látott Ő ott, az Anna asztalán egy nagy csomó levelet, melyet
Anna, a Ferdinánd postájától, Szepeshez közel, a Braniszkó hegyénél,
tizennégy puskás által vétetett vala el. Ezeket a leveleket a király
Verner Györgyhöz indította vala, hogy azokat Verner moíditea tovább
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Eperjesre, Kassára, Gyulára, Váradra s más egyéb városokba. Amelyek
azok közöl deákul voltak irva. azokat Anna Kékedy Gáspárral fordíttattá magyarra, a németül Írottaknak megtolmácsolására hivta pedig
ezt a Muk Bálintot, minthogy Eékedy németül nem tudott. Minekutána a leveleknek Anna értelmét vette, azokat viaszkos vászonba
takargatta, és a maga tarkái szabadosa, Mislevics János által, kinek
úti költségfii hat forintot adott, az akkor még Lengyelországban Velihova nevű városban vagy faluban Izabellánál mulató bátyjához Tárczay Györgyhöz küldötte, melyet ugyanekkor Mislevics is, mint egyik
tanú, megvallott. Továbbá azt is vallotta Muk fiáiint, hogy Anna
neki is tiz forintot adott puskaporra, és mikor aztán észrevette Anna,
a király seregének Tarkőhöz való közeledését, mindjárt küldött segítségért Báthori Györgyhöz, Perényi Gáborhoz és Bebek Ferenczbez.
küldött is Báthori ő hozzá húsz puskást. Az ostrom alatt egy fekete
zászlót íüggesztetett ki, mind a királyhoz való hüségtelenségéuek, mind
bátorságának jeléül. Mindjárt első nap, egynéhány katonákat küldött
ki az ostromlókra a várból, akik négy németet vágtak le, s azok
közöl egyiknek fejét Annához bevitték, melyért ő azoknak egy tallért
adott. Hogy ez a Bálint hazament Újvárra, Ötven latrot küldött oda
neki Anna oly véggel, hogy azokkal a Ferdinándhoz hűséges jobbágyokat fosztogassa H nyaggassá; de azokat Bálint be nem bocsátotta,
melyért annyira megharagudott Anna ő reá, hogy újra három tizedes
alatt, harmincz zsoldost küldött Újvárra, akik Bálintot a porkolábságból kivetették s őt őrizet alá tették. Utoljára azt is állította Bálint,
hogy Anna, Györgynek, a bátyjának hagyásából, az ott körülbelől lévő
falukat, Izabella hűségére hajtotta, és minden jobbágyon egy forintot
vont. A harmadik tanú, nemes Török Bálint, aki Tárczay Györgynek
lovász mestere volt, azt mondotta, hogy ö nem tudhatja mi esett Tarkő
ostroma alatt, mivel őt akkor küldötte volt Anna sok lóval Lengyelországba
a bátyjához, egyébiránt amiket Muk vallott, azok mind ugy vágynak. A negyedik tanú Péchy Gergely, aki ekkor Laszky Albertet szolgálta, azelőtt
pedig Tárczay György fegyverhordozója volt, azt vallotta, hogy Annának,
Izabella Bihar vármegyében, egy Széplak nevű falunak felét, és azonkívül
hat falut adott, hogy azokat mindaddig birja, míg a Tárczay György adósságát, azoknak jövedelme lejárja. Továbbá azt is vallotta, hogy a közelebb múlt nyáron (1588) őt Anna Erdélybe küldötte Izabellához,
hogy neki attól több jószágokat is kérjen, de mivel már akkor Izabella beteg volt, semmi választ nem adott. Az ötödik tanu, onori
Dacsó István azt vallotta, hogy őt Anna két ízben küldötte Perényi
Gáborhoz segítségért, a Ferdinánd seregének Tarkőhoz való nyomulá*
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sakor. A hatodik tanú Porkoláb Imre, Héthárson birőságot viselt ember azt vallotta, hogy mikor Bebek Ferenc*, Pelsőezón egynéhány
Ferdinándhoz hűséges jobbágyokat megkőtöztetett, sőt meg is ületett,
azt Aima meghallván, Bebeket azért nagyon megdicsérte. Félje Homennay György volt, kit két fiú atyjává tett
Tárcsát Egy kun vesjér Árpád idejében. Mikor Árpád, Ound és
Ketel nevű követeit Szalánhoz Alpárra küldötte nagy ajándékokkal,
ez a Tarcal is elment velők; és mikor mind együtt a Bodrog mellett lovagolnának, kedvök érkezett, hogy versenyt futtassanak. Egy hegy
yolt nem messze tölök, annak tetejére kellett felnyargalni Tarajaié
lett » győzelem, mert ő ért fel legelőször a hegy tetejére Attól fogva
azt a hegyet, mind a mai napig Tarczalnak hivják. Minekutána mind
a hárman Tarczal, Ound és Ketel feljutottak a hegytetejére, a kezök
a>att lévő kisérő .katonákkal együtt, körülnézték g ttWlbelől lévő
helyeket, amennyire beláthatták; és mivel azofcat igen megszerették,
örömökben egy kövér lovat levágtak, ? nagy áldomást ettek és ittakNem ment onnan tovább Xarezal, hanem a többiektől elválván, a Jte^e
alatt lévő katonákkal együtt, visszament Árpádhoz, aki akkor Zemplén
körül táborozott, és hirt vitt neki arról, micsoda szép, és termékeny
földön jártak. Idővel mag nélkül halt el Tarczal.
Tarjányi Ferencz, Lásd Pakfy Jób.
Tarjányi Jíil&tAL Dobó Istvánnak fegyverhordózója volt 1552.
észt. Egervárában, és ott Ő epett el legutoljára a magyarok közŐL
Ugyanis mikor már a törökök Eger alól elkészülnének, őt Dobó a bolyki
bástyára küldötte, hogy onnan tekintse meg azoknak mozduláséit, ki
s midőn oda elment volna, ott egy török puska őt megölte.
Tarjányi Sebestyén. Balassa Jánossal együtt hadakozott Szécsén
alatt a törökök ellen 1562. eszi, és mikor futásnak ered* katonait
tartóztatná, a törökök Őt összevagdalták, és félholtan s mindfen ruhájától megfosztva, mint holtat, a többi testek Időzött hagyták- Min4az&ltal akkor éjjel teljózanodott, és bátor^ágos helyre váqszojrgott.
Ta/nóczy Kristót Túrócz vármegye küldöttje volt a xákosmeaei
diétára 150^. észt.
Taxiióe/y Aiuiiás. Ezt küldötte volt első Ferdinánd kjirály, Mecskey Istvánnal, Nagyváthy Antallal Gyöngyösre 1549. eszi, hogy ott
a török követekkel igazítsa el azon peres dolgokat, melyek P közelebbi
fegyvernyugvás alatt, a két rész emberei közt adták elő magokat A
törökök részéről, egy Celebin nevű dervis, vagy török barát s mfrpk
jelentek meg. Hogy törvényhez ültek a két rész követei, e}&zöri» a
török küldöttek kezdetiek .ha^u^siggal zagyvált panaszaikkal í d d M
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zeni. Azonban ha a török katonák, az ott lévő magyar katonáknál,
valami szép ruhát, vagy lovat stb. megláttak, mindjárt azzal garázdálkodtak, hogy azt azok a törököktől vették el erővel, és ha tanú
kellett, még felesleg is akar mennyi állott elő, mivel Ők a keresztyének ellen hamis tanúságot tenni bűnnek nem tartják. De mint hogy
a tanuk előre össze nem beszéltek, tétováztak, és egymásnak ellene
mondottak. Nem állhatta Mecskey, hogy kereken ki ne mondja, hogy
a tanuk nem egy nyomon beszélnek, azértis ebben a dologban a tör& tanuk szavát nem lehet bevenni; melyen a török követek anynyira megboszankodtak, hogy mindnyájan felugráltak, és Meoakeyt
azzal vádolták, hogy ő ezen mosdatlan szavaival nem csak az
török nemzetet bántotta meg, hanem magát Szulejmán császárt is.
perpatvarok is adván elő magokat, bizonyosan vérontásra került volna
a dolog, ha Celebin, akinek legtöbb esze volt a törökök köat* aedkat
le nem csillapította volna. Tarnóczy és társai áltaHátván, hogy aki
ebbel bánik, botnak kell kezében lenni, mindjárt akkor éjjel, ott
hagyván Gyöngyösön sátoraikat g mindeneket, amit lárma nélkül el
nem lehetett vinni, nagy csendességben Egerbe szöktek. Ezekutáü
két vagy három esztendővel, Velibeg, a hatvani basa, ezer foriat ár*
búzát küMött volt három hajón Komáromba. Mig a btfát ott árulták, a fegyver nyugvás felbomlott Ferdinánd és Sziüejmán közt, azértis Tarnóczy a Velibeg hajói közöl kettőt ott fogott, és osak egyet
bocsátott neki vissza Hatvanba négy &áz forinttal Mikor aztán 155&
észt. Ferdinánd Zay Ferencz«t és Veráncsics Antalt Konstenttnápolyba
indította volna követségbe, és ezek Ó-Budán egy kevés ideig mulafctak volna, ott megkereste őket Velibeg, és általok Ferdinándot arra
kérte, a lehetőkben való szolgalatját ö is viszontag Ígérvén, hogy
Tarnóczyval a hátra maradt hatszáz forintot is fizettesse meg, melyet
a követek 22. jul. meg in írtak Ferdinándnak Ó-Budáról.
Tárnok Ferenez. Együtt ótalmazta Murfíny várát Basó Mátyással, óe minekutána a vár kézre került, legelŐBZöris neki vétette fejét
gróf Salm Miklós, melyet abbeli kedvezésből cselekedett a gróf ő ye^,
mert ő Basónak sokszor javasolta, hogy magát a^ja meg 1549.
esztendőben.
Tag. Egy volt azon hét fővezér közöl, akiknek vezérlése alatt
jöttek be a magyarok az országba 889. esztendőtájban. Szerencsről
ezt küldötte volt el Árpád, Szabolcs és Töhötöm nevt vezér' társaival
egjrfttt, a bihari hercaeg Ménmarót ellen 893. eaztondőtájban. Ennek,
.és Kolpunnak, a JBotoad atyjának ajándékozta Árpád .Bodrog vármegye
tajékftt a Vajas vizéig, mely vits a Dunából FoktAnél eredt köael KaUI
18
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loesához, és agyán a Danába szakad közel Sükösdhöz. A híren Lehel,
ennek a Tasnak fia volt. ügy tartják, hogy azon a Dursak nevű vezéren, aki 921. észt. Bogáttal Olaszországba ment Berengár ótalmára,
ezt a Tast kell érteni Lásd Bogát.
Tatár. Amely kunok 1122. esztendőtájban, második István király
alatt, az országba bejöttek, és Pesten alól, a Tisza Dnna közt megtelepedtek, azoknak ez a Tatár volt a vezérjők. Nagy kedvességben
volt Tatár a király előtt, annak udvarában sokat mulatott, és pártfogását még az igazságtalan ügyben is megnyerte. Nevezetesen, mikor
István utolsó betegségében sinlődözött, panaszt tett nála Tatár, hogy
a magyarok sok kunt megöltek, melyen István megilletődvén, azt
igérte neki, hogy ha meggyógyulhat, minden megölt kunért, tiz magyart ölet meg, holott pedig azokat a tolvajkodásért ölték volt meg.
Talán meg is cselekedte volna, ha azon nyavalyájában, melyet a kun
asszonyokkal való tisztátalan élettol kapott, meg nem halt volna.
Tátikái Zelánd. Veszprémi kanonok, azután ugyan veszprémi
püspök 1245. észt, de mikor őt választották a többi kanonokok, és
Vancsa Istvánnal, az esztergomi érsekkel, őt hivatalában megerősítették, a királynak, negyedik Bélának, hirt nem adtak, és annak helybehagyását ki nem kérték, amelylyel pedig tartoznak vala. Eziránt
Béla panaszt tett a pápánál, hogy nem csak a veszprémiek, hanem
más pap urak is, a tatár világ olta őt jósaitól nagyon kezdik fosztogatni. Be a panaszszal be nem érte, hanem a veszprémi káptalant, a
budai dézmától * és egyéb némely jusaitól s jövedelmeitől is megfosztotta, melyeket az soha többé vissza nem nyert. A pápa Benedekrei
a kalocsai érsekre, bízta a dolog megvizsgálását, ki is bizonytalan mit
irt vissza a pápának. Zelánddal azután talán megbékélt Béla, mert
némely diplomáiban előfordul a neve. ő ujittatta meg Zala Tármegyében a tátikái várat, mely az ő eleiről maradt vala ő reá, és
ugyauabban halt meg 1254. esztendőtájban.
Tekns. Dienes fia, mindketten valami mesteremberek voltak.
Mikor harmadik Béla 1192. észt. sz. Lászlót a szentek közé számiáltatta a pápával, és a sz. László teste a közönséges tiszteletre először kitétetett, ez a Tekus nyitotta fel az ő koporsóját, mely szolgalatjáért Béla mind magát, mind minden maradékát örökös szabadsággal ajándékozta meg.
Telefus János. A Szepességen Krompachoz nem messze riknói
kapitány. Egy volt azon fő csehek közöl, akik első Ulászló király
idejében, és azután is sok esztendeig kártékonykodtak az országban.
Egernél mint járt ez a Teleftis, Lásd Rozgony Simon. Sáros-Patak-
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hoz'közel\ njra megverte őt és Axamitot Rozgony Sebestyén 1458.
észt., amikor csak tizenöt Ad magával beszaladt ugyan Telefus SárosPatakra, de kevés napok múlva az is kézre került. Mindazáltal azután
is hatalmas ember maradt Telefus a Szepességen és ott körül-belől,
amely csak onnan is megtetszik, hogy Palóczy László az országbírója,
Homonnay István és Bertalan, és Perényi István, a zempléni főispány 1460. észt. ezer forintot fizettek neki, csak hogy a hozzája közelebb levő négy vármegyét a maga pusztitásitól kímélje meg. De
minekutána Giskra János magát 1462. észt. Mátyás királynak megadta, valamint minden egyéb cseh rablóknak, ugy Telefusnak sorsa
is alábbszallott. Ugyanis egy szerencsétlen ütközete után, Csehországba
hazament, ahol utoljára olyan szegénységre jutott, hogy kesében kosarat hordozván, a piaczon kéregetett.
Telep^y. Lásd Thelegdy.
Telekessy Imre. Egy igen derék vitéz és hadivezér első Ferdinánd király alatt. Régi nemes famíliából származott. Igen ifjú volt
ő még a mohácsi veszedelemkor 1526. észt:, amikor 0 a győri püspök Paksy Balás huszárjai közt, csak közlegény fővel jelent meg a
mohácsi mezőn a török ellen, aholott is, mikor már az egész magyar
tábor, és így Imre is futásra hanyatlott volna, fit egy igen előkelt)
török vette űzőbe. Kénytelen volt Imre a törökkel összecsapni, mert
AZ ő ellankadt lovát a török könnyen beverte, amikor neki olyan
szerencséje lett, hogy a törököt megölte, és útját bátorságos helyre
folytathatta. Ezen első vitézi remekjétől fogva, sok esztendeig mintegy eltűnik Imre a magyar históriából. De hogy ő ez idő alatt is
nem hevert valami munkátlan henyeségben, hanem az élő&k módja
szerént, ha mind észrevehetetlenül is nevekedett, onnan tetssik meg,
mert ha szinte későre is, úgymint huszonhárom esztendő milva,
veszprémi kapitány ranggal felékesitve, és egy uj vitézi tettel díszeskedve állítják őt ki a világ piaczára a történetek irói. Már ebben az
időben igen sok erős várat elfoglaltak a törökök a hazában, és azokból a még Ferdinánd hatalmában levő magyar birtokokra, kényökre
csapkodtak ki pusztítás s prédálás kedvéért Nevesetesea 1549. észt.
Veíiezián a székes-fehérvári veres tőrök (persa) basa, mintegy négy
ezred magával, a Pápa és Győr között fekvő vidéket kezdette igen
kegyetlenül dúlni, az akkori fegyvernyugvás törvényei ellen. Hogy
ezt Veszprémben megtudta Imre, segítségül hitta magához Pápáról
Rátkay Pált, Győrből Gyulaffy Lászlót, Paksy Jánost, Koloay Jánost
s másokat, Tatából pedig Petry Gergelyt, kikkel magát egyesit vén, a
veres töröknek eleibe ment. A Bakon aevü erdő kezdeténél. Vesz•
•
.
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prémbez Bein mttfsse, felálkffitott sz«ntóz*t Isre, a tagadtniáayBval
megrakatott Velicziánnal, ki is, hogy a mieinket meglátta, a velők
vaW ütközettől legkisebb idegenségét sem mutatta; sőt velők nagy
bátran farkas szemet nézett, és a verekedéshez kászolódott. Jól tudta
Imre, micsoda titkos, de nagy gyülölaég uralkodik, az ő mellette lévő
két nagy ember, u. m. Paksy János és Petry Gergely kőzőtt. Mikor
már a két ellenséges sereg egymáshoz közelifcene, nagy felszévai megszólítják Imre és Bátkay az ellenkező Paksyt é» Petryt, s azt mondják: hogy a keresztyén katonákhoz a gyűlölködés nem illik, melynek
azt is oÚaavetik, hogy Paksy és Petry vagy visszamenjenek a seregtől, vagy békéidének össze. Az utolsót választották a versengők, és az
egész sereg láttára kezet fogtak. Ezzel neki hajtottak a magyarok a
törököknek, és azokat nyakra-főre való szaladásra kényszerítik* a keresztyén rabokat megoldozzák, hatszáz törököt, sfkkal több lovat elfognák, a ny«rt tizenhárom zászlót pedig Ferdinánd királyhoz küldik.
Lévai kapitány volt ő 1555. észt., amikor két dorgálédzó levelet kapott, egyikeit ugyan 26. jut. Pozsonból, a Ferdinánd legöregebb
fiától Maximiliátttfl; mánkat pedig 11. nov. Bécsből magától Ferdinánd királytól Az elsőbb arra inti U és Pestheny Balást, hogy többé
a báti lakosokat holmi adókkal ne terhelje, az utolsóbb pedig arról
dorgálja öt, hogy ó1 Szondy Pálnak, az esztergomi prépostnak marosi
dézmájában sok kárt okozott, nevezetesen, hogy a múlt esztendőben,
annak tízentiyolcz hordó dézma borát fegyveres kézzel foglalta el, óe
azért csak egy pénzt sem fizetett; az idén pedig felégetés s prédálás
büntetése alatt tiltotta meg a marosiakat, hogy az árenda pénzt, melyen a préposttól a dézmát kiáreadálták, annak lefizetni ne merjék.
Nagyobb dicséretet szerzett magának azzal, hogy 1556. esztendőben
Nádasdy Tavassal szerencsésen hadakozott Babocsához közel a törökök ellen.
Ezen had alatt felső Magyarországon sok ur elpártolt Ferdinándtól Izabellához, a Szapolyay János özvegyéhez. Azoknak megzabolázásokra Pochaim nevű vezérjét küldötte vala Ferdinánd, de azt
Bebek Ftrencz Erasmahojrka alól igen csúfosan űzte el. Minthogy
már egy darab idő óta a német vezérekhez nem volt Ferdinándnak
szerencséje, most Puchaim helyébe Imiiét küldötte az ország felsőbb
részeire. Nem csalatkozott meg fetóle való reménységébea. Elindulván Imre a keze alá biaott német és magyar seregekkel, Kassát választotta hadi fő szállásának. Épen akkortájban kísértette volt ki Izabella Erdélyből Székely Antallal, Szennyesy Mátyással s másokkal,
és ötszáz krvassal Bornemisza Pál püspököt. Miq<Mdfr beszélt a
püspök ezeknek az utón, hogy őket mindnyájokat Ferdinándhoz éde-
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sitette, Imre pedig Őket mind maga táborába fogadta, 8 azoknak
azután sok hasznokat ie vette. Elő«őr is Zemplén várát vette meg,
onnan Palóci alá szállott, melynek ostromlásakor legelöl forogván, s
adván példát katonáinak, a csípőjén lövést kapott, de amelyből tttm
sokára kigyógyult, P&lóczot a földig lerontotta. Szén két várat abban
az ídőbeu Perényi Gábor birta vala, aki akkor Izabella mellett mulatott Erdélyben. Azoknak Imre keiére lett jutását meghallván Perényi, mindjárt egy jó sereggel jött Imre ellen. Útjában megértette,
hogy Gersaker, háromszáz némettel, s ugyanannyi magyarral Yaranó
körül jár. Ennek elfogására sietett hát Perényi Varanóba, de mire
oda érkezett, már akkor Gersaker a Bátaori família kő házánál, benn
a városban magát besánczolta, • és Imréhez levelet küldött, hogy az ő
segítségére minél hamarabb jöjjön, de a postákat Perényi elfogta.
Mindatáltal a Homonnay Gábor özvegye, <fyulaffy Rozina módot talált benne, hogy a Gersaker szorultságát Imrének tudtára adta. Noha
még akkor sebéből ki nem gyógyult, mindazáltal mindjárt maga is
személyesen elindult Varanó felé. A sok esőzés miatt nagy árja volt
a Bodrognak, ugy hogy Perényi ingyen *em vélte, hagy azon é reá
Imre általmehessen; sőt magok az Imre katonái is azt lehetlennek
tartották; de hogy lehető, aet Imre megmutatta, azon maga legelői
áltahfeztatván Csicsvánál. Az ő váratlan megjelenésén megrettenvén
Perényi s katonái, szaladtak amerre tudtak, Gersaker pedig megszabadult, Bécsbe ment, és ott ae aranyos vitézek közé vétetett be. Lásd
Hagymássy Kristóf. Másik ellenségét is megalázta Imre Ferdinándnak 1557. észt., úgymint Perényi Ferenczet. Ezt Ugocsa vármegyében szőlőéi kastélyában feleségével s gyermekeivel egyetemben elfogta,
és ott a tisztjeinek engedett ajándékokon kivfil, negyvenezer forintot
érő prédát nyert. Azután a leleszi várat vette vissza Perényi Gábortól. Szatmárt is megpróbálta, de art Báthtri Istvántól, aki idővel
lengyel király lett, el nem vehette, annyival inkább, mivel annak
Balassa Menyhért és Bebek Fetenct segítségül jöttek, igy aztán csak
Németit égette fel, és onnan hazament. Hogy a Szamos 23. dec. általállott, Baforaa jó erővel jött által a jégen, és Szőlőst megpróbálta
visszavenni Székely Antaltól, akit Imre hagyott vala ottan. Mindaddig állottá Székely az ostromot, míg Imre elérkezett az Ő mentségére. Imre és Balassa több vért nem akarván vesztegetni, abban
egyeztek meg, hogy Székely őrző seregével együtt bocsáttassák szabadon, a kastély pedig, hogy több vérontást ne okozhasson, földig
rontassék le.
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Ezek után hazament ugyan Imre Kassára, de a következett
1558. esztendőnek elején* két helyen ütött a partosokra. Maga ugyan
Sárospatakra ment Perényi Gábor ellen, és valamit a város kőfalain
kivtU kapott, azt mind elvitte, kapott pedig ott sok szarvasmarhát,
lovat, juhot stb. Másfelől Dersffy Istvánt küldötte Tokajra, ahova az
is jó szerencsével járt. Még legkisebbet sem tágított a nagy hideg,
mikor amár emiitett Báthori István Kis-Várdát megszállottá, és azt
napkeleti oldaláról lövette. Hogy ezt megtudta Imre, menten küldötte Szavoli Farkast előre,, hogy a kis-várdaiakajb tartsa szóval és
biztatással, azonban maga német katonáinak ugyan szúr posztóból
rögtön készítteti a köpönyegeket, az eső és hó ellen t a magyaroknak
pedig gyártatlan bőrből a telekes booskorokat, és azokkal olyan hamar általszáll a Tiszán, hogy az ő elöljáró csoportját előbb meglátta
Báthori, mintsem az ő indulását gondolhatta volna, mely váratlan eiérkezésével annyira megrémítette, Imre a maga ellenségét, hogy az ő
előtte megfutamodván, két részre szakadt, melynek egyikét ugyan
Székelyhidig, másikát pedig Szatmárig kergettette s vágatta Imre.
Sokan estek belőle mind fogva, mind halva. Azon tiz ágyút, melyekkel Várdát lövette vala, Qlcsván hagyta Báthori a futás közben, nem
gondolván, hogy Imre addig elvinné a maga győzedelmes fegyverét.
De oda is elment Imre, az ágyúkat kezéhez vette, a kastélyt pedig
szélyelvonatta. Onnan Zeten várához ment, az olcsvai tiz ágyút annak
szegeztette, még pedig csak üresen, melyektől való féltökben, a várbeliek a várat Imre nevetségére feladták. Minthogy ez a vár a pártos Némethy Ferenczé volt, azt a király ettől fogva Imrének ajándékozta. Azután Barkó és. Kövesd várait foglalta el, az elsőbbet ugyan
Kendi Ferencztöl, az utolsóbbat pedig Némethy Ferencztől, ki is azt
nem régiben vette vala meg erővel.
Visszament ugyanekkor Imre Kassára, de ott nem soká nyughatott. Ugyan is a tokaji kapitány, Némethy Ferencz, Kassa felé ment
prédálni, akit egész Tokajig kergelett vissza Imre sz. György havában. Kétség kívül a Némethy inderkedései vették őt arra, hogy azután
nem sokkal, ismét a szerencsi kastély ostromlására menjen*, de azt
bizonytalan mi okon, oda kellett neki hagyni. Talán azért, mert már
akkor hallotta, hogy a budai basa Szikszó felé, a Bebek György jószágaiba egy prédáló sereget akar bocsátani El is küldötte az nem
sokára a fftleki béget Velicziánt háromezer válogatott törőkkel, kik is
midőn Szikszón és annak vidékén pusztítanának, Bebek Györgygyei és
Pethő Jánossal, Enyiczke nevű faluból indult Imre azok ellen, tizenkétszáz főből álló kis sereggel. A Sajó mellett egy Kaza nevű falunál
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érte utói 13. okt. a törököket, és azokkal mindjárt összecsapott. Az
első csatában megparancsolta, hogy a katonák, becsületök vesztesége
alatt, csak egy elfogandó törököt is életben ne hagyjanak. Egynéhányszőri összecsapás után, megfutamodtak a törökök, és Imre három mértföldig űzte és vágta azokat. Több mint két ezer keresztyén rabot ragadott ki azoknak körmeik közöl, magok közöl pedig három százat
fogott el, és négy zászlót. Az útfelek rakva voltak holt törökökkel,
melyek közt sok előkelő törökök is bevertek. Maga Veliozián is nagy
sebet kapott. De kevésbe maradt még Imre is meg. Ugyan is a vias*
kodás közben a váczi török lovasok hadnagya, egy jó erejében lévő
izmos török rohant nagy erővel erre az ősz vitézre, ótalmazta ugyan
magát Imre ugy mint egy hatvan esztendőn felül lévő embertől telhetett ; de a fiatal török, aki neki már nem csak lova fölét sértette
vala meg, hanem aranyos sisakjának is hátulSÖ csúcsát, az ő nyakszirtjén lecsapta, őt minden bizonynyal elgyalázta volna, ha Bencze
nevű fegyverhordozója és Kurucz János ő róla a törököt el nem verték volna. Még azon nap megírták a vezérek Szendrőről a királyhoz
a győzelem hírét. Csak hét vagy nyolcz embert vesztett Imre. Másnap Putnokra ment, és az ott való erősségett a minapi parancsolat
szerént megnézegette, s felőle a királynak azt íratta, hogy az még
ótalmazható állapotban van, csak katonák kellenek bele. Velicziánnak
Eonstantinápolyba kellett menni, a nagy veszteségért való számadásra, aholott nem győzvén várni ügyének eldfilését, az utolsó szükségre tartogatott mérget bevette, és kevés órák alatt meghalt
Jól meg sem nyughatott Imre Kassán, mikor karácson felé is*
mét Kis-Várdához kellé neki indulni, melyet Balassa Menyhért szállott vala meg. Tárkánynál, a Tisza partján állapodott meg Imre, míg
több erő érkezhetnék hozzája. Addig is pedig száz lovast szusszantott
be onnan Kis-Várdába, mig azt Balassa észrevehette. Sokat próbálta
ő a magát igen erősen besánczelt Balassát sánczaiból kicsalni, hogy
vele megütközhetnék, de reá.nem mehetett Ugy helyheztette tehát
tul a váron és városon a maga táborát, hogy amiatt Balassához
semmi eleséget vinni nem lehetett. így aztán kénytelen lett Balassa
hátrálni, a következett 1559. eszi elején. Kis-Várdát jó karban hagyván Imre, maga is haza indult. Mikor a Tiszán akarna általköltözni,
Balassa meg akarta őt akadályoztatni, de oly bátran szemközt állott
azzal Imre, hogy Balassa maga kért ő tőle fegyvernyugvást, és így
minden vérontás nélkül ment mindenik tábor a maga nyájához. Sürgették ugyan némelyek Imrét, hogy nyomuljanak utána Balassának,
de voltak neki okai arra, hogy ezúttal elég nyereségnek tartsa Kis-
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Várda szabadulását. Ez volt Imrének utolsó hadi tette, amennyire
tudii lehet. Élt még ebben az esztendőben szőreikor, mert akkor
azért panaszkodott ő reá Veráncsics Antal, az egri püspök, hogy ő
már hetven hordó bort tett a maga pincséjébe a dézmából, mikor
ellenben a királyéban alig kong tiz. De agy látszik meghalt 1560.
észt. hatvanhárom esztendőskorában Kassán. Nem volt ö sem tanult,
sem nagy testállása, sem valami kellemes ábrázatu ember; egyébiránt
pedig minden virtusok és tulajdonságok feltaláltattak benne, melyek
egy első rangú hadivezérben megkivántatnak. Maga Ferdinánd király,
mikor Ledniez várát neki ajándékozta, azt merte mondani ö felőle, a
maga főemberei előtt, hogy a Telekessy hibája, (élénksége, vigyázatlansága, vagy restsége miatt soha legkisebb kárt sem vallott. Az is
dicsérettel említendő ő benne, hogy soha sem habozott, hanem eleitől
fogva mind végig, szakadatlatiul hűséges volt Ferdinándhoz , melylyel
pedig az akkor élt nagy emberek közöl igen kevesen dicsekedhettek.
Tercsy Mihály. Balassa Zsigmond kapitánya volt Nógrád vármegyében Bussa várában. Minekutána Ali, a budai basa, egyebek
közt Szécsén várát megvette volna 1552. észt., onnan Arszlánbeget
először csak három század magával küldötte Bussa alá, hogy azt Tercsy Mihálytól, aki abban Szuhay Istvánnal és egy igen gyenge erővel
volt, vegye el. Akkor emberül visszaigazitotta Tercsy a béget, de
hogy másnap kétezered magával jött vissza, akkor aztán kénytelen
volt azt annak feladni, melyet Tinódi igy ad elő:
Vala Ali basa igen nagy örömbe,
Osak három százan Arszlán béget ereszté,
Bussa tornyot élőt ő megkísértené;
Kis palánkja vala; vala Balassa Zsigmondé.
Abban kevesen de vitézek valának,
Vitéz Tercsy Mihály porkolábja annak,
Nagy András, András Deák és Szuhay István mondák:
Hogy a tornyot halálig meg nem adnák.
Rfttteneteaen bég faluját egeié
Terosy Mihály belől eresen lőteté,
Bég ezen haragvék táborába siete,
Két ezerén másod nap alája méné.
Nagy öreg két álgyut alávonatatta,
Tizenkét golyóbist toronyhoz bocsáta,
A tornyot fejekre töreté rontatá,
a toronyba ott meg nem maradhata.
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A palánkba onnan mindnyájan kijövének,
Még is ők a bégtől nagy hitet vövének,
Palánkot megadák, agy elvitetének
Kiket Baják alól békével eresztének.
Tessényi Kelemen. Együtt ótalmazta Dacsó Tamással Lévát, és
ugyanott esett el 1549. észt.
Thakaró Mihály. Első Ferdinánd és Maxi mi lián alatt vitézkedett, öreg badnagy volt már, mikor 1573. észt. Alapy Gáspár kapitánysága alatt, Kanisán szolgált, s ugyanakkor hamvazó szerdára virradólag, a törökök a városba berontottak, ott öltek, vágtak, prédáitak. Thakarót egy házba szorították, s minthogy különben nem árthattak neki, az ablakon szénát, szalmát dugdostak be a házba, azt
meggyujtották, melynek füstje Thakarót megfojtotta..
Thekule vagy Fekete. Ez a família hajdan sok ágra oszlott*
Már elfogytak a Ternyei, Sztraszy, Nyomarkay, Ratvay s a t. ágak,
ma is virágzanak pedig belőle a Dobók, Roskoványiak, Uszyak és
Gombosfalvyak.
Theknle Tamás, Ke és András. Arról panaszkodtak negyedik
vagy Kun László király előtt, hogy az ő eleiktől Kálmán király minden igaz ok nélkül elvett Sáros vármegyében valami Kuknaalja nevű
falat, azért is annak visszaadásáért esdeklettek. A király a bárókkal
az ő panaszokat megvizsgálván, azt méltónak találta, azért is az emiitett falut nekik visszaadta 1274. észt.
Thekale Pál és Péter. Első Károly király idejében éltek. Atyjok András, nagy atyjok Ite volt. Lublyó és Sáros várai alatt, ezen*
kivül Rozgonynál, a Trencséni Máté ellen való hadban olyan jelesen
viselték magokat, 1312. észt., hogy azért nekik Károly Sáros vármegyében egy jó darab földet adott 1314. észt., Sz. Mihály és Urkuta
nevű faluk közt. Ezeknek testvérei voltak Jakab és Miklós. Ezek is
jól viselték magokat, mind Komárom alatt, mind egyebütt Jakab a
torkán nagy sebet kapott, mikor Mikes vezérlése alatt, egy Bikolf
nevű embernek rebellis fiai ellen harczolt. Miklós szabadította meg
Dntgeth Fülöpöt Szepesnél, a Trencséni Máté embereinek kezöktől,
amikor a karján igen nagy seb esett, és az ilyenekért adta nekik Károly Sáros vármegyében Tót falut, melynek birtokában őket 1323.
észt költ királyi levelével újra megerősítette.
Tkelegáy. Ez a família, attól a Csanádtól vagy Simádtól származott , akiről a felébb a C. betűben szó vagyon. Ezt a Csanádot a
Béla király nevetlen íródeákja, Doboka nevű embernek, sz. István ki-
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rály nénjétől való fiának írja. Ennek a Csanádnak maradékai, egész
negyedik Béla király idejéig homályban vágynak; akkor élt azok közöl Csanády Pongrácz, kinek Tamás nevű fiától négy unokája maradt,
u. m. Csanád, Miklós, Pongrácz és Lőrincz. Minthogy egyéb jószágaik
közt, ezek bírták Bihar vármegyében Telegd városát, őket Thelegdi
Csanádyaknak nevezték. Ezekről következik már valami.
Thelegdy Csanád, Dekretomok doktora, váradi prépost, első Károly királynak sekretáriusa, nótáriusa, 1322. észt. egri püspök, azután
nyolcz esztendővel pedig esztergomi érsek. Az ő atyja Tamás, nagy
atyja pedig Pongrácz volt. Mihelyt a püspökséget elnyerte, mindjárt
azon igyekezett, hogy az ahoz tartozó jövedelmeket és dézmákat jó
rendbe szedje. Az 5 kérésére parancsolt a király a palatínusnak, Drugeth Fülöpnek, hogy akik a dézmát nem akarják fizetni, azokat a fizetésre, maga emberei által kényszerittesse; melyet a palatínus véghez is vitt, mind a király iránt való tiszteletből, mind a maga kedves komja Csanád iránt való jő indulatból. Érsekségének első esztendejében Bars vármegyében a Béd famíliától Bél és Sáron nevű falukat cserélt, azok helyett Bogdán városát adván 1332. észt. Istvánnak
az első Károly király fiának keresztatyja volt, mely alkalmatossággal
Komárom vármegyében, egy Girich nevű várost nyert a királytól ajándékba. Odajárt Csanád első Károlylyal Nápolyországba 1333. észt., a
hová Károly a maga fiát Andrást azért vitte, hogy azt oda való királynak koronáztassa.
Abban az időben az a szokás kapott volt lábra, hogy ha valaki nem' természeti, hanem akármi névvel nevezendő erőszakos halállal halt meg, az olyan embert nem engedték különben a közönséges temetőhelyre temetni, ha csak érte, minden szokott halotti költségeken kivül, annak az esperestnek egy márka ezüstöt nem fizettek,
akinek megyéjében kellett annak eltemettetni. Ha pedig az ezüst
márka ki nem telt sem a holtnak, sem annak gyilkosának jószágából,
az az eklézsia, melyben a holtnak kellett temettetni, mindaddig megfosztatott az isteni-tisztelettől f míg a szóban forgó márkát ki nem
fizette, vagy magának az esperestnek, vagy annak helytartójának. Erről
a dologról maga Károly király tett panaszt a pápánál, ki is a dolgot
megértvén, 1335. észt. levele által keményen megparancsolta Csanádnak, hogy ezt a rósz szokást, annak régisége ellent nem állván, haladék nélkül törölje el az országban. Ebben az esztendőben újította ő
meg a veres barátok klastromát Telegden a francziskánusok számára,
TJgyanakkortájban cserélte el a király Csanádtól Pozson vármegyében
Szerdahelyt, Győrök és Leek nevö helyekért Nyitni vármegyében. Ö
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koronázta meg első Lajos királyt 1342. észt. Két izben feküdt az ország igazgatásának terhe a Csanád vállain. Először 1343. észt. azalatt, mig az özvegy királynéval Erzsébettel Gilet Miklós a palatínus
Olaszországba járt, másodszor azután négy esztendővel addig, mig Lajos király Nápolyban t az öcscsén Andráson véghezvitt gyilkosságért
boszut állott. Sok baja volt neki 1349. észt. Gvidó kardinállal a pápa
követével, aki a megöletett András dolgában jővén Magyarországra a
királyhoz, mind Csanádtól, mind más pap uraktól azt kívánta, hogy
azok őt tartsák, és azon felül neki bizonyos summa pénzt fizessenek.
1450. észt. halt meg. Egyebek közt azzal hagyta jó emlékezetét, hogy
nemcsak Esztergom várát és az érseki házat erősittette és ujittatta
meg, hanem a városban is sok uj és jó ízléssel készült épületeket állíttatott, ugy hogy halálakor egészen más, ujabb és vidámabb formában hagyta Esztergomot, mint azt találta vala.
Tbelegdy Mikié*. A közelebb irt Csanád érsek testvérje. Három
fia maradt, István, György, Miklós. Ezek közöl Györgynek, Miklós és
Péter nevű fiai voltak, akik 1380. észt. virágzottak. Miklósnak pedig
Miklós. Ez az utolszór emiitett Miklós, első Mária király asszonynak
főkomornyikja volt, és maga után János és András nevű fiákat hagyott. Ezt a János és Andrást, Zsigmond király, a váradi káptalanhoz irt levele által, valami más jószágának erőszakos elfoglalásáért, maga
eleibe idézte 1387. észt. A János fia Pál, hasonló vétekért volt idézve
1413. észt, mely időtől fogva erről az ágról nincs többé emlékezet,
Thelegdy Pongrácz. Ez is Csauád érsek testvérje, kinek is két
fia maradt, u. m. Tamás, esztergomi lektor és Kelemen. Ez a Tamás
és Kelemen, az ő atyjok testvérjének, Miklósnak fiaival, tovább harmincz esztendőnél pereltek, először ugyan a felébb irt Csanád érsek,
azután pedig a váradi és esztergomi káptalanok ellen. A dolog veleje ez: Thelegdy Miklós és Pongrácz egy pár testvérek, a váradi káptalan keze alá, apró gyermekeik számára, nem kis summa pénzt adtak. Miklós és Pongrácz elhalván, ezt a pénzt Csanád érsek magához
vette, és az esztergomi sok építésre költötte. Miklós és Pongrácz
gyermekei, az érseket a pénzért perbe fogták. Az érsek halála után,
a váradi és esztergomi káptalanokat idézték törvénybe, az elsőt ugyan
azért, hogy a pénzt miért bocsátottá ki keze közól az ő hire nélkül;
a másodikat pedig azért, miért lakik más pénzén készült épületben.
Sok törvényszéken ment ez a per által, mindaddig, mig aztán 1380.
észt. Gara Miklós palatinus előlülése alatt, a Miklós és Pongrácz
pénzt kereső maradékai, perükben megbuktak, minthogy keresetök tárgyának inegbizonyitására, sem perfolytató leveleket, sem tanukat nem
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mutathattak elő; mind a két káptalan pedig ment lett. Ami mar továbbá Pongiicz fiát Kelement illeti, ennek János, Egyed, Jakab és
László nevű fiai maradtak.
Tketagdv Lásdó. Kelemen egyik fia, Pongrácz unokája. Ennek
a Lászlónak Ferencz nevű fia lett, akinek minthogy Zombor nevű város jutott az osztályban, és őt annak birtokában Zsigmond király
1418. esztendőtájban meg is erősítette, zomborí Thelegdy Ferencinek
három gyermeke maradt, u. m. Klára, aki Szokolyi Miklóshoz ment
férjhez; Miklós és László, akik ugy látszik, mindketten a Rigó mezején estek el 1448. észt. Lászlónak Drugeth Miklós leányától Annától, Katalin nevű leánya maradt, kit Sövényházy Istvánhoz adott férjhez. Hogy férfi gyermekei is voltak, bizonyos, de igen dirib-darab,
amit felölök csak homályosan is tudhatni.
Thelegdy Ldrinez. Csanád érseknek, Miklósnak és Pongráeznak
testvérjök. Jáoos és Tamás nevű fiai maradtak. Ez a Tamás a rátoldi
Kazay famíliával 1336. észt. némely jószágait megcserélte. Két fia
volt, de azok mindketten mag nélkül haltak el. Jánosnak két fia lett,
u. m. János és Lőrincz. Jánosnak ugyan János nevű fia lett, és attól
ismét János nevű unokája. Ennek az utoljára emiitett unoka Jánosnak, Báthori Erzsébettől maradt István nevű fia, aki 1488. észt. erdélyi vioe-vajda volt, és akiről alább lesz szó.
Tbeteffdy János. Amint felébb mondatott, Thelegdy Pongráeznak, Kelemen nevű fiától, a többek közt, János nevű unokája maradt.
Már ennek a Jánosnak, Pál nevű fiától való unokája volt ez a János,
akiről ez a czikkely szól. Bizonytalan mikor esett volt török fogságba.
Elég a hozzá, hogy ő abból nagy summa pénzen változott k i , melynek nagy részét kölcsön vette vala fel. Mindezen kölcsönnek kifizetésére, mind más szükségeinek pótolására, kénytelen volt 1460. észt. Temerkény nevű faluját, a csanádi káptalan előtt eladni. Ez hozta el Mi*
tyás királynak az oroszlánokat Florenczből, melyeket neki Florencz városa ajándékozott 1479. észt. Ezekről irta Janus Pannonius ezen verseket:
Non tibi, Mathia, rex invictissime frustra
Gens Massyleum misit Hetrusca pecus.
ftlultarum fecit par convenientia rerum,
Haec merito possint ut tibi dona dari.
Tu princeps hominum; princeps leo neinpe ferarum:
Nobilis il e juba; pulcher es ipse coma.
Ungvibus ille ferox; gladio tu fortis es hasta,
Parcere tu vifltis; parcere et ille sólet.
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Quid quod idem ducibu* claium esi insigne Boheniis ;
Grandé növi sceptri scilicet omen.habes.
Amely nap Mátyás király Bécsben meghalt, ugyanazon napon döglöttek meg Budán ezek az oroszlánok, amint Bonfin írja. Ami továbbá
Jánost illeti, neki Anna nevű feleségétől Ferenc?, és András fiai maradiak.
Thetogdy István. Felébb a Lörincz czikkely alatt emiitett Jánosnak Báthori Erzsébettől való fia, 1488. észt. erdélyi vice-vajda,
második Ulászló idejében pedig királyi kincstartó volt. Az Ulászló
testvérje Sándor, a lengyel király, arról tett panaszt Ulászlónál, hogy
a moldvai vajda, a Dnieper vize mellett, egy nagy darab földet a
lengyelektől elfoglalt, egyszersmind pedig haddal fenyegetődzőtt, ha
Ulászló a vajdával az elfoglalt földet vissza nem adatja. Ezen földnek és pernek megvizsgálására, ezt a Thelegdy Istvánt küldötte el
Ulászló Moldvába, Balassa Ferenczczel és Ozobor Imrével 1503. észt.
Azután két esztendővel jelenvolt a rákosmezei hires, de sikeretlen
diétán. Amár emiitett Sándor király halála után, ezt a Thelegdyt
küldette Ulászló Lengyelországba 1506. észt., hogy ott az ő képét viselje, az ő másik testvérjének Zsigmondnak, lengyel királyivá való
koronázásán, onnan pedig Moldvába menjen, és ott Bogdán vajdát tartóztassa meg, a magyar korona iránt való hűségben. Mikor Bakács
Tamás a keresztes hadat Budán legelőször ki akarná hirdetni, senki
sem szegezte annak magát nyomósabban ellene, mint Thelegdy, gyanítván eleve, az abból következhető veszedelmet, mely őt magát is
csakhamar utolérte. Ugyanis mikor Budáról haza felé menne, Székely
György őt Csanád körül elfogatta. és olyan kines halállal Ölte meg,
melyet csak olvasni is irtódzik az érzékeny ember, annak képzelését
pedig kerüli, valaki nem kegyetlen és vérengező. Ez történt 1514.
észt. így aztán nem fekhetett azon koporsókő alá, melyet ezelőtt kilencz esztendővel készíttetett a thelegdi templomban magának, mely
ott talán még ma is megvagyon. Pelsőczi Bebek Margittól négy gyermeke maradt, u. m. 1. Katalin, somlyói Báthori István, erdélyi vajda
felesége. 2. Orsolya, aki uagyfafosi Bánffy Miklóshoz ment férjhez. 3.
Frusina, aki először Zólyomi Lászlóval, másodszor Ártándy Pállal lépett házassági életre. 4. Miklós.
Thelegdy László. Lásd Kottaesy Lukács.
Thelefdy Nikié*. Istvánnak Bebek Margittól való fia. Eleinte
Szapolyay János híve volt Báthori Andrással, de Szapolyay halála
után, mikor Majl&th litvánhoz küldetett volna a békesség dolgában
követségbe, maga is thez a pártos vajdához állott, melyért minden, ő
jószágát, valamit Csanád vármegyében bkt, elfoglalta ő tőle Petro-
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vich Péter, a Szapolyay árvájának egyik tútora l.")40. eszi. Idővel
minden jószágait visszanyerte, és 1562. észt. Hadadnál a Balassa
Menyhért fogságába esett Csáky Pállal, Bornemisza Benedekkel s más
etökeló urakkal. Szapolyay János Zsigmondot Belgrádhoz elkísérte
1566. észt., a Szulejnlán nem csak táborába, hanem sátorába is. János és Miklós nevű fiai maradtak:. Miklós aa a sírja feleibe ezen
verseket íratta 1583. észt.
Nicoleos, veteri procerum de sangvine cretus,
Aeer et ingenii virtutibus, acer et armis,
Clara Tbelegdynae túlit haec insignia gentis,
Virtutis monumenta suae, veterumque laborum,
Sed ne longa situ consumeret ista vetustas;
Filius ejusdem renovavit nominis haeres
Nicoleos; patriae sanctissimus arbiter aulae
Addidit, et prisco vexilla recentia busto.
Thf legdy Miklós. A közelebb irt Miklósnak fia. Ennek ajánlotta
a hires reformátor Béza Tódor egy munkáját 1573. észt Mely munkásán igyekezett a tudósokat szaporítani, s a tudományokat előmozdítani, a többek közt azzal mutatta meg, hogy Paksy Mihály nevű
jó igyekezetü ifjúnak hat száz tallért adott, melyeken tudományát
a külső1 országokon öregbíthesse. Telagden halt meg, s ugyanott temettetett el is 1584. eszi. Kassai Dávid Zsigmond, gyula-fehérvári
lektor, igy irt az 6 márvány kövére:
lile «go cui patrrum dedit aula Tbelegdya nomen
v
Hic tegor, Heroum glória Niooleos.
Ortus ab antiquo magnorum sangvine Regum
Famigera clarus nobilitate fui.
Acer erat bello genitor meus; ipse parente
Non minor, et priscis major habebar avis.
Neatora consilio vici probitate Camillum,
Oura'fuit nobis mazima nosse Deum.
Sumtibus innumeris fövi pietatis alumnos,
Nec me plus Esdras relltgiosus erat.
Pacis amans, nunquam nisí debita proelía moví
Juraque praeecripsi civibus aequa meis.
Arcani verique tenax, et fortis in armis
Servavi Patriae PrÍBcipibusque fídem.
Innocuo vitám traducens denique cursu
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Pectoris examplum labe carentin eram.
Jam prope contigeram decimi confinialustri,
• Cum fera jne tristi funere Parca rapit
Uxor CLARA suo monumentum moesta maríto
Flebile supremi ponit amoris opus.
A czimerre vagy zászlóra pedig ugyan Kassai irta a következő verseket:
Editus Heroum de stirpe Thelegdyus ille
Nicoleos haec arma potens, haec stemmata gessit
Vexillo quae picta dedit patríoque sepulchro
KLÁRA, secuturis spectanda nepotibus, uxor.
At dotes, famamque Viri ventura loquentur
Secula, tu paucas vicíno in marmore laudes
Feriege, et Herois tumulum venerare Viator.
A következőkből, melyek bizonytalan kitől származtak, az ő
feleségének Klárának vezeték nevét is ki lehet tanulni, hogy t. i. az
a Lónyay házból való volt:
Inclyta contulerat cui gens Thelegdya nomen,
Hic tegor Heroum glória Nicoleos.
Rex túlit a nobis materni sangvinis ortum,
Qui sédet in solio Sarmatis ora tuo.
(Báthori Istvánt érti, a lengyel királyt)
Dotibus ipse meis insignia sangvinis auxi,
Stemmate nec major, quam probitate fui.
Numinis imprimis cultor, fídeique patronus,
Munifica fövi templa scholasque manu.
Candoris némo vixit studiosior altér,
Nemo fide major justitiaque fűit.
Arcani, verique tenax, et fortis in armis,
Acer et ingenio consilioque fui.
Jam prope lustra decem tuleram, cum moesta sepulto
Hunc posuit tumulum Lonia Clara Viro.
Tkelegdy János. Miklósnak fia, Miklósnak testvórje. Mikor halt
meg, bizonytalan, csak azt tudhatni felőle, hogy Miklós testvérjét a
halálban megelőzte, mint az ő temetési czimeróre irt következő versekből megtetszik:
Joannes habét hac proavita Thelegdyus arma,
Martia quem virtus felicibus extulit ausis,
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Fecit et ucceptum Ducibus beitique domiqae
Non unquam mutata fldes, eonstansque, voluntus.
Ergo licet tellus mortalia texerit ossa:
Clara tamen vivit terarum fáma per orbem.
En etiara signis fraterna recentibue auget
Nicoleos vexilla Thelegdyus, inclyta cujus
Glória non unquam venietibus excidet annis.
Theleffdy Lörinoz. Annak a felébb irt Lőrincznek, János nevű
fiától való unokája, aki testvér volt Csanád érsekkel, Miklóssal és
Pongráczczal. Első Lajos király udvarában virágzott 1374. észt. Lőrincz nevű fia maradt. Ez az ifjú Lőrincz Dorottya nevfl feleségétől
nemzette Mártont. Ennek a Mártonnak fia Ferencz volt, egy vigyázó
és jó hadakozó férfio, akinek köszönhette Bihar vármegye, hogy a paraszt hadban több kárt nem vállott.Ez a Ferencz két fiút hagyott:
Miklóst és Mihályt, aki most mindjárt nyomban következik.
Thelegdy Mihály. Ferencznek fia. Losonczi Báuffy Zsófiát 1550.
észt. vette magának feleségül. Minekutána Báthori István 1571. észt.
erdélyi vajdává lett, némely jószágokért ezt a Mihályt perbe fogta,
s azokat tőle el is foglalta. Micsoda jószágok voltak azok, bizonytalan. A bizonyos, hogy ez előtt való időkben, a többek közt ezeket
birta Mihály, a bátyjával Miklóssal: Gálos Petriben harmincznyolcz
portát, Oroszi és Gyapjú nevű falukat egészen, Pósalakon két portát,
Telkiben hetet, Telegden tizenhatot, a Lakságon negyvent, Battyánon
hetet, Jenőben tizen ke ttod felet, Kabalás Patakot, örvéndet, Újfalut
egészen s a t. Ezen való boszuságában,- Mihály kiköltözött Báthori
birtokiból, a Maximilián királyéiba. Mikor aztán 1575. észt. Békesy
Gáspár Erdélybe ment, hogyha lehet Báthorit a fejedelemségből kivesse, ez a Mihály örömest bekísérte oda Békesyt, de a szent-páli
szerencsétlen ütközet után, Békesy vei újra ki kellett neki szaladni
Magyarországba. Ugyanazon esztendőben, a kolozsvári diétán, a több
elfutókkal együtt, u. m. Csáky Pállal, Bornemisza Boldizsárral, Harinnay Miklóssal, Veres Jánossal, Barabásy Ferenczczel, Várfalvy Bálinttal, Csákor Györgygyei s Mihálylyal s a t., őt is feje s minden jószága elvesztésére ítélte a győzedelmes Báthori. Négy gyermeke maradt Mihálynak, u. m. 1. Katalin, Szokolyi Miklós felesége, 2. Borbála, aki először Csapy Kristóffal, másodszor pedig azzal a Rákfozy
Zsigmonddal lakadalmazott, aki idővel erdélyi fejedelem lett. 3. P á l
4. János.
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Tholdy Miklós. Ilyen nevű magyar bajnoknak életét s cselekedeteit Ilosvay Péter deák irta meg versekben 1574. észt Budán a
bécsi kapunál a bolthajtásról, most is függenek némely régiségek,
melyeket az ő maradványinak beszélnek. Vagyon ott nevezetesen egy
nagy kő golyóbis, melyről azt mondják, hogy ő azt a hadakba magával el szokta vinni, ezenkívül egy szántó vas, melyet ő láncsával
likasztott volna ki. Azt mondják, hogy Nógrád vármegyei fi lett volna,
és hogy első Károly s Lajos idejében élt volna ez a rendkívül való
erejű bajnok; de mindenek bizonytalanok ő felőle.
Tholdy Mihály. Lásd Ártándy Tamás.
Tholdy Miklós. Nagy jóazágu nemesember volt Bihar vármegyében első Ferdinánd alatt. Nevezetesen Váradhoz közel ő bírt Talpas
nevű várat, ahol őt, mivel ő Izabella pártját fogta, Tahy Ferencz elfogta, Zaberdin Mátyás pedig, a váradi püspök neki Váradon fejét vétette 1554. esztendőtájbán. Nagy kárt tett a püspök ezzel a helytelen buzgólkodással Ferdinándnak, mert akik eddig annak mellette
voltak is, tőle igen sokan elpártoltak. Több Tholdyak is voltak akkor Bihar vármegyében, kik mindnyájan p. o. Mihály, Tamás s a t.
jószágos nemes emberek voltak. Told vagy Tód nevű falutól vették
mindnyájan vezeték nevöket, mely kis falucska, most is megvagyon
azon vármegyében. Ezt a falut is, mely abban az időben huszonegyedfél portából állott, egészen ők bírták, egy teleket kivévén, mely Bidy
Mihályhoz tartozott. Nagyfalut, Oloszit, Sz. Miklóst is egészen ők
birták, Gálos Petriben egy portát s a t.
Thudun. Hárman voltak ezen a néven az avarok fejedelmei
795. esztendőtől fogva. Mikor a második Thudun uralkodnék, Nagy
Károly császár elfoglalta Pannóniának egy részét, és elvette az avaroktól, magokat pedig járma alá vetette 803. észt. Csakugyan megengedte nekik, hogy magok közöl, a harmadik Thudunt válasszák magok királyának. Ennek a harmadik Thudunnak idejében, sok papot
küldött Nagy Károly az avarokhoz, akik ő közölök sokakat a keresztyén vallásra téritettek. Ezután elvettetett jobbágyi állapotban éltek
az avarok a frankok hatalma alatt, mindaddig, mig a magyarok hozzajok nem érkeztek, de mihelyt azok Dácziába s Pannóniába beütöttek, az avarok is hozzájok adták magokat, és ekképen egyesült erővel, régi szabadságokat 8 dicsőségöket visszanyerték.
Tuuróczy Tamás, Benedek és Márton. Mind hárman Thuróczy
Imre fiai. Sok virtusaikért negyedik Béla ujonan megerősítette az ő
kezök közt azt a Bene nevű jószágot 1269. észt., melyet az ő atyjok
HL
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Imre, már azelőtt bírt volt. Ezt a földet azután BeuefalváiiRk neve/~
ték, ma pedig Benicznek híják Turócz váimegyébeji. Valamint ettől
a falutól nevét, ugy ezektől a testvérektől eredetét vette a Beniczky
família.
Thuróczy Benedek. Mikor a magyarok 1451. észt. Fridrik császárhoz követjeiket küldöttek, hogy nekik adja ki az ő választott királyokat ötödik Lászlót, akkor a Ciliéi grófok ezt a Benedeket küldöttek magok részéről a magyarok követeivel a császárhoz, ugyanazon
dologban, de mindnyájan híjában jártak. Nagy ellensége volt ez a
Benedek a Hunyadi háznak. Ott volt Budán a király udvarában, mikor Hunyadi Lászlót 1457. eszi a király megfogatta. Mindazáltal
Hunyadi Mátyás királyságot érvén, őt a maga nagy lelke szerént,
nem csak eltűrte, hanem nagy dolgokra is felvette, nevezetesen ő volt
a hetedik azon követek közt, akiket 1463. észt. Fridrik császárhoz
küldött a korona kiváltására.
Tnuróczy Miklós. Ezt tette első Ferdinánd király a maga koronázásakor Fehérváron, Herczeg Imrével, a maga királyi udvara főmesterének 1527. észt. Jelenvolt Prágában 1528. észt., mikor ott Ferdinánd, a lengyel király, Zsigmond követét meghallgatta, aki a
többek közt azon az okon kérte Ferdinándot a Szapolyayval való
megbékélésre, Zsigmond nevében, mert a most ő hozzá hajlott magyarok hűsége állandóságához bizonyos számot nem tarthat. Nem
hagyhatta Thuróczy ezt szó nélkül, hanem azt mondotta a követnek:
Fájdalommal értjük, Zsigmond királynak a magyar nemesség hűsége
felől való kétségét, melynél királyát jobban szerető s tisztelő nemzet
az ég alatt sincsen. Miolta felséges királyunkat Ferdinándot megkoronáztuk , senki sem állott ő tőle Szapolyayhoz, sőt sokan jöttek ő
hozzá Szapolyaytől. Mond mrg tehát a te királyodnak, hogy a magyarok, Ferdinánd mellett, javaikat s életöket feláldozni készek. Hol
s mikor halt meg bizonytalan. Enyit tudhatni felőle, hogy már 1544.
észt. nyomtatásban voltak az ő emlékezetére a következő Versei Eck
Bálintnak:
Quidquid Dii faciles mihi donavere bonorum,
Consilii, eloquii, dexterítatis opis:
Id totum patríae impendi, testatus alumnum
Me gratum, grati regis in obsequiis,
Huic studio unanimes cives incumbite, salvas
Qui raiserae cupitis relliqutas patrtae.
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Thnry Kozma. Ez volt egyik Somogy vármegyei küldött a budai diétára, melyen Buda vára Hunyadi Jánosra bízatott 1447. észt.
Társai Zopa Péter, Fajzy Miklós és Ugrón Imre voltak.
Thnry György. Szentelt vitéz, palotai és kutsai kapitány, első
Ferdinánd és Maximilián királyok alatt vitézkedett. Á sági Tárban lakott 6 1544, észt., és mikor az esztergomi törökök Balassa Menyhértet Léván megtámadták, az ágyú szót meghallván, odament Balassát
segíteni. Ott volt ó is Gyöngyösön 1549. észt., mikor olt Tarnóczy
András és társai, némely előkelő törökökkel, a fegyvemfugvás alatt
esett illetlenségeket és erőssakoskodásokat akarnák jó médiai eligazítani, és kevésbe múlt, hogy ő, ha mind ártatlanul is, ott alkalmatosságot nem adott egy szomorú vérontásva a magyarok 8 törökök között. T. i. egykor magához hivja ebédre a drégelyi törökök Jwuf nevű hadnagyát, és azt a jó kedv közben, egy czifra szép topjával megajándékozza. Minthogy Jusuf az ebéd felett, a maga prófétájának
Mohammednek törvényét lába alá tapodta, és a maga leikéi a bor utjából félretiltotta, olyan méretlen dósisban* találta ezt a Báchus recipéjét bevenni, hogy ő annak embere nem tudott lenni. Mikor tehát
ebéd után szédelgö fővel felült volna a maga lovára, és azon ide s
tova keringve, az ajándék kopját a levegőben elébb, tovább, hányná,
s vetné, űrgetné, forgatná, mindaddig hadarász vele, hogy azzal egy~
szer a maga hasán olyan sebet ejt, mely miatt kevés pillaotatok múlva
meg kellé neki halni. Kaptak ezen reménytelen dolgon a Gytagytoón
lévő, a kötekedésre őrömest okot kereső fő törökök* eV noha magok, a
Jusuf katonái jó bizonyságot tettek Thúry mellett, mifidáa&ltal a törökök őt kiabálták a Jusuf halálában bűnösnek. Ez nem volt elég,
hanem lóra s fegyverre kaptak, és Thnryt nagy lármával halálra kívánták a magyaroktól, kik is jól látván annak ártatlanságát, őt ki
nem adták, mely miatt úgy neki dúböstidtek a törökök, hogy minden
bizonynyal reájuk rohantak volna a magyarokra, ha egy török barát
közöttök nyargalódzván, őket hol szép szóval, hol haraggal sem csendesítette volna. De igy is a lett a végezés, hogy más nap ki kell keresni a Jusuf halálának igaz okát. Azonban akkor éjjel, mind Thúry,
mind Tamóczy, mind a többi magyarok Gyöngyöst csendesen odahagyták, és magokat Egerbe vonták.
Jelenvolt Thúry 1552. észt. Eördögh Mátyás vezérsége alatt a
palásti mezőn, a törökök ellen való szerencsétlen hadban, és ott maga
részéről mindent véghezvitt, amit lehetett; nevezetesen Jakusies Ferencaezd, ő szabadította meg az olaszokat a török kezétől. Lévai kapitány volt ő 1553. észt., mikor Lévát a király Dobó Istvánnak aján19*
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dékozta. Továbbra is marasztotta ott Őt ÜODÓ, de nem maradt, kanéin
Palotára ment, mely akkortájban szállott vala a királyra Podnianiczky
Rafaelről. Onnan ment ő1563. észt a Maiimilián koronázására Pozsonba,
akolott is a vendégség után Gyulaffy Lászlóval, sok néző előtt bajvivásho* kezdett, de nehogy a fegyveres játék szomorúságot szüljön,
Ferdinánd ast Ő velők félbehagyatta. Palotai kapitány volt ő még
1566. észt is, mikor Szulejnán török császár egy roppant táborral
Magyarországra, s lév szerént Szigetre, Zríny Miklósra igyekezett
Oroszlán, a hadai akkori basa, ezt a maga urát valami jeles tettre
akarván Tárai, Palotát vette czélba, hogy azt Thúrytól elveszi. Evégre
más váeakWl is a segítséget Fehérvárra parancsolja, hogy onnan azokkal egyesülve mehessen Palotának. Hogy megtudta Thúry az OroszIám szándékát, Pápáról, és a győri kapitány Eck gróftól segéd katonákat kért. Áronban a maga öcscsét Thúry Farkast Pálffy Ferencesei Bécsbe indítja, s általok maga félelines környülállásit Maximilián királynak megizeni. Épen akkor nap érkezett a király haza Augsburgból a Dunán Bécsbe, amelyen Farkas és Pálffy oda mentek. Harmad nap elérkezett az a négyezer zsoldos is, akiket a király a
Rajna mellékén fogadott. Azórtis a király mindjárt visszabocsátotta
Farkast ezael a biztató válaszszal, hogy ezen katonákat mindjárt le
fogja Győrbe, indítani, 8 Eck grófnak parancsolni, hogy a palotaiakat
idejekerán segítse. Azonban Oroszlán nyolez- vagy kilenczezred magával Palotához száll, és négy nagyobb s ugyanannyi kisebb súgárágyúval, azt a.kerekded bástyát vereti, melyet annak építőjéről, Móré
Lászlóról, Móré bástyájának hittak. De hogy azt keményebbnek találta, mintsem annak leontását kevés idő alatt lehetne várni; a vár
napkeleti oldalához került, és azt egy kápolna irányában, olyan erővel töreti, hogy egyszer a fal repedezni kezd, leomlik, és a várárkát
betölti Már tehát ugy lehetett gondolkodni, hogy ezen a törésen
Orosaláa a maga törökjeivel beronthat De minekelőtte ő azt megpróbálta volna* Thúry Györgynek Fehérváron raboskodó két katonáját,
Pap Pétert és Deák Pétert magához hozatja, s tőlök kérdezi, ha belől a törésen, a kápolna körül, nincsen-e valami árok? mely a várpiaczára
való rontást nehezítené. A foglyok azt felelték, hogy tiz, vagy tizenkét lábnyi mélységen keresztfii való ugratás nélkül, nem lehet a vár
udvarára menni. Azalatt mind a két részről szakadatlanul folyt az
ágyúzás. A többi elhullottak közt, elesett Oroszlánnak két ágyúmestere, vagy pattantyús kapitánya, akiket Budáról hozott vala magával.
Ezeket drága fehér szőnyegekbe takargatva tétette földbe. Valami hír
üthette ac Oroszlán füleit, hogy Thúry Győr felől valami segítséget
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vár. Azértis június tizenharmadikán, mely az ostromnak tizedik napja
volt, a tatai várból ő hozzá jött bestiák, vagy lovas törökök hadnagyát, aki a bakonyi s vértesi erdőkön a járást jól tudta, négyven
besliával, Pápa s Győr felé küldi száguldóba. A hadnagy még akkor
éjjel Győrhöz közel Menyfa nevQ faluhoz ér, ott méglapul s leselkedik. Épen arra ment a Csallóközből háromszáz szekér, az emHtett erdőkre fáért, melyeket oda firtc zrtf WMfltt. Botorságnak okáért, minden szekérhez négy katonai adott a gróf, akik még most, Üresek lévén a szekerek, mindnyájan azon ültek. Mikor már az elsőbb szekerek, vagy amint ott hiják kocsik, a lappangó törökökhöz közel járnának, hirtelen előugrik Lufti (e rolt a török főhadnagy neve) a maga
besliáival, és a kisérő magyar s német Kaionaisai, akik felől ő nem tudta
mi járatbeliek, s hányan legyenek, csatázni kezd. De mikor látná,
hogy számosan érkeznek a kocsik, és mindenikről puskás katonák ugrálnak le, ő is csak hamar visszatekeriti lova száját, s Oroszlánnak
azt a hirt viszi, hogy az ellenség nagy sebességgel jő, és gyalogjait
hamarabb voltáért kocsikon szállíttatja. Annyira megriadt Oroszlán
ezen hírre, hogy ágyúit azon nyomban Fehérvárra indíttatta, s táborának
nem trombita s dob által, hanem a tisztek által sátoronként suttogva
adta hírül, hogy kiki haza takarodjék. Kiptek-kaptak mindenfelé a
megrémült törökök, és ki merre tudott szaladtak. Ott hagyták a nagy
ágyuknak kettejét, mivel hamarjában nem találták meg a legelőn a
lovakat, melyeket azok eleibe kellett volna fogni. Ott hagytak sok sátort, árpát, lisztet, sok besózott húst, sajtot, s egyéb afféle ennivalót.
Mikor már elrepült az ellenség, akkor jött elő Eck gróf a segéd táborral,
és a törökök elhagyott tanyájára szállott. Thúry arra kérte a grófot,
hogy ő róla vegye le a kapitányságot, melyet a gróf, ha mind nem
örömest is, megcselekedett, és Palota vára gondját s újítását, Thúrynak egy atyjafiára, Thúry Mártonra bizta, aki eddig Oyőrben, a gróf
mellett hadnagykodott.
Mindazáltal nem dugta ekkor Thúry örökösen hüvelyébe a maga
fegyverét, sőt azután is, az utolsó csepp vérig forgatta azt, fejedelme B
hazája mellett. Most nevezetesen Palotáról, egyenesen ment a gróffal,
Török Ferenczczel, Gyulaffy Lászlóval s másokkal, először ugyan Veszprém, azután pedig Tata alá, és azoknak a törököktől való visszavételét, mind észszel mind kézzel hathatósan mozdította elő. Mikor ezek
így folynának, Maiimilián király bejön az országba a törökök ellen,
és Győrnél állapodik meg. Odament Thirry annak táborához százbusz
huszárral, és a tábornak épen a szélén, az ott kiszegezett ágyúkhoz közel fogott magának helyet. Azonban Mohammed a székesfehérvári beg,
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egynéhány szazad magával felberekedik, Győr felé szerencse próbálni indul, és oty szemtelen bátorságra vetemedik, hogy egy éjjel a Maximiliáa táborához közei, egynéhány magas fák közt lesbe áll, és viradatkor egynéhány bátran Járó németeket s magyarokat elkapat. Hogy
ért Thúry megtudta, a magyar könnyű, lovasokkal a béget mindjárt
Azóta vette. Mentek utána német nehéz lovasok is. Mig a Bakonyig
nyomhatta Thúry a béget, nem egy ízben fordult a reá vissza, de
Thúry mindenkor erőt vett rajta. Utoljára a Bakony szélében állott
szembe a beg 6* vele. Mind a két részről sokau halottak el, Thúry
alatt ii keresztül döfték a lovát, mindazáltal akkoris ő győzött.
Maga kezével isffogdosta, s tette rabokká a törököket. Két közkatonának, szerencséje volt magára is Mohammed bégre bökkenni, és azt
elfogni, kire Thúry »indjárt reáismert Nyolcz zászlót és negyven
foglyot vitt haza a győcedtlmes Thúry. Más nap azon arany czafrangokkal ékes kancza öszvérre ültetve vitte a béget Maximiliánhoz,
melyen azt elfogták. Előtte az előkelőbb elesett törökök fejét hordozták a bégnek, hosszú rudak végébe ütve. Egy ideig nem mutatott a
beg megindulást, de mikor a Karamaniából származott Rustán fejét
meglátta s megismerte, sírva fakadt ő tőle hallotta először Maximilián kúrálj, hegy már Gyulát elvették a törökök Kerechóny Lászlótól.
A király Harrach Lénártnak ajándékozta őt, akitől magát nem sokára
kiváltotta. Thúryt pedig a király az egész tábor előtt, az ugy nevezett aranyos vitézek közé újra bevette, és egy sokat nyomó arany
lánczot függesztett nyakába.
Áronban kevés napok múlva hire futamodik, hogy már Szigetet
is a törökök Zriny Miklóstól elfoglalták, melyhez azt a hazugságot
is hozzá toldetták, hogy Szulejmán császár Sziget alól a maga győzedelmes táborával Győrhöz igyekezik, hogy ott Maximiliánnal megütközzék. Még eddig Eck gróf Komáromnál külön táborozott a királytól. Most tehát a hirt hallván a király, mindjárt parancsolt neki,
hogy Komáromot hagyja oda, és a keze alatt lévő erővel Győrhöz
siessen. El is jött a gróf Győrhöz, de már akkor az az igaz hir
szárnyalt, hogy Szulejmán császár Szigetnél meghalt. Hogy tehát a
keresztyén nagy tábor teljességgel haszontalan ne föttőzzék Győrnél,
24. sept a király a magyarok kérésére a grófot tizennégy ezered magával, és huszonkét ágyúval azon törökök ellen küldi, akik Sziget alól
Fehérvárhoz jöttek, ott az ugy nevezett Sóstónál megszállottak, és
onnan csapkodtak ki körülbelől prédáim* Mikor már nem igen messze
járnának Fehérvárhoz, a gróf előre elküldötte Thúryt, hogy szemlélje
meg a törökök fekvését lstvánfy art irja, hogy Thúry ezen útjában
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egynéhány törököt levágott, egyet pedig magával elvitt. Továbbá azt
is irja IstTánffy, hogy. mikor már mind a törökök, mind a gróf ütközethez készülőének, a grófnak a királytól parancsolatja érkezett,
hogy mindent félbehagyván, haladék nélkül visszamenjen Győrhöz. De
Forgách, aki maga is ott volt akkor a király mellett, erről a parancsolatról nem emlékezik, hanem egyedül a gróf gyarlóságának, és a
hétezer főből álló német katona függetlenségének tulajdonítja, hogy
akkor ez a különben jó erő, semmi jeles dolgot nem mivelt, és minden próbatétel nélkül ment vissza. Ezenkívül azt is mondja Forgách,
hogy Thúry egykor Török Ferenpzczel, a pápai kapitánynyal, és Oynlaffy Lászlóval a táborból kivállalkozott, és a törököket két különböző helyen megtámadta, s közölök ezerét vagy levágott, vagy eltogoít.
Aztttáttis mindenkor igen nagy ostora volt ő a törököknek, melyért azok megvetették minden mesterségüket, hogy őt valami csalárdság által hálóba keríthessék, mely czéljokat el is érték 1571. észt.,
amikor Thúry kanisai kapitány vott, de amelynek módját, minthogy
másképen beszéli Forgách, másképen irja Istvánffy, itt csak azt szűk*
ség említeni, amiben mind a ketten megegyeznek, hogy t i. azok őt,
a mondott esztendőben, Katusáról kicsalták, és sokkal nagyobb erővel
támadván meg öt, mint az övé volt, őt elnyomták s megölték, fejét
KonstanJkinápolyba küldöttek. Testét Zriny György Kanisán temettette
el. Az ő képe alá bizonytalan kicsoda irt ilyeténképen:
Quem pictura refert ? Thury ilte Georgina ille est,
Cujue adhuc pavidus nomine Turca tremit
Hoc vultu profngos terrebat saepins hoetes,
Kanisae'tntans fortiter arcis opes.
Contidit Hungáriáé turrifl, formido Getarum,
Heu quantum secum roboris iHa túlit
Est aliqukl proprio pátriám ser varé cruore
Hic oruor aeterni nominis 'instar érit.
Quem non ulla dies memori delebit ab aevo
Hane femam serae poBteríJatis habét.
Még a dicséret osztogatásában igen szűk kezű Forgách is dicséri öt
nem csak vitézségéről, hanem erkölcséről is.
Thurzó Márton és Gyffrgy. (Betlemfalvi). Az elsőbb Bertalan
fia, az utolsóbb János fia, Zsigmond király alatt éltek. Márton újvári
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kapitány volt. Jelenvolt ő a nagy-nikápolyi hadban 1396. eszi, ahol
néki egynéhány vérszerént való atyjafiait a törökök levágták. Azután*
Györgygyei együtt vitézül viselte magát a lengyelek ellen, akik az
országba beütöttek vala. A havasalföldi vajdának, Mérésének fia Lajk,
vagy László a Zsigmond üdvarában nőtt s növekedett, egykor pedig
lopva, onnan egynéhányad magával elment. Már a Szepesség és Lengyelország közt fekvő hegyeknél járt, mikor az ő szökését a két
Thurzó észrevette. Utána eredtek hát mindketten a magok embereikkel Lajknak, és őt erős ellentállás után, a hegyek közt elfogták és
Zsigmondhoz vitték. Márton nagy dolgokban járt követségben a lengyel királyhoz Ulászlóhoz, és annak öcscséhez Yitold Sándorhoz a litván herczeghez, ahol mindenütt jó választ nyert Zsigmondnak, amint
mind ezekről maga bizonyságot teszen 1430. észt. Nagy-Szombatban
költ levelében. Ezek után Márton ngy látszik mag nélkül elhalt,
György pedig Lőcsén a legnagyobb tisztséget s hivatalokat viselte, ö t
küldöttek a lőcseiek a város részéről 1452. eszi Bécsbe, hogy ott
az ausztriai rendekkel* Pridrik császár ellen szövetkezzék Össze, aki
ötödik Lászlót nem akarta a magyaroknak kiadni. Életben volt még
György 1457. észt., amikor Garai László palatínus parancsolatot küldött a szepesi káptalannak, hogy Őt és az ő gyermekeit, Mártont, Jánost, Theofilust, Márthat, Borbálát és Dorottyát, Pongrácz nevÜ falunak birtokába állítsa be. A palatínus maga részéről ezen végre Lomniczy Gáspárt, Göböl Miklóst, és Aranyasy Jánost küldötte.
Thnrzo Márton. A közelebb emiitett György fia. Gyermekségétől fogva fegyverben, és hadakozásokban forgott. Minekutána a magyarok Szepes várát visszavették a husszita csehektől, igen derekasan
ótalmazta azt, hogy azoknak kezökbe vissza ne essék, sőt annyira féltette azt, hogy még magának is Mátyás királynak azt különben által
nem adta, hanem némely felső magyarországi városoknak, Bártfanak
s egyebeknek kezességet kellett magokra vállalni, és leveleket adni
afelől, hogy senki nem fogja vádolni s kárhoztatni, ha szinte a várat
kezei közöl kibocsátandja is 1460. észt. Mind ezért, mind más szolgálatiért, 1465. észt. Sáros vármegyében Vörösvágás nevű falut nyert,
melynek birtokába a szepesi káptalan állította őt be, az ország szokása szerént, Palóczy László országbirája parancsolatjára. György, János, Zsigmond, Péter és Gáspár nevű fiai maradtak.
Thnrzó Péter. A közelebb emiitett Márton fia. Ifjúkorában egynéhány esztendeig lakott a Várday Péter, kalocsai érsek udvarában,
az akkori szokás szerént. Mig ez a Várday fogságban ült, kivonta
vala magát az fi keze alól a péterváradi apátúrság, melyet hogy visz-
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szaszerezhessen, ezt a Thurzó Pétert küldötte volt el Rómába 1496.
észt. Abauj vármegyéből Fancsali Györgygyei őt küldöttek volt a rákosmezei diétára 1505. eszi Felesége Bákóczy Dorottya, Hangácsy
Mihály Özvegye volt. 1513. eszi halt meg.
Thurzó János. Ez is Márton fia, a magyarországi érez bányák
gondviselője. Igen hamar el tudta az ezüstöt s aranyat választani a
réztói. Azt mondják, hogy ezt a mesterséget ifjúkorában Velenczében
tanulta volna, ahova csupán csak annak tanulásáért ment vala el, de
mivel a velenczések senkit oda be nem bocsátottak, ahol ezt a mesterséget űzték, magát eszelősnek tettette, és mikor már annyira láthatott s tanulhatott, amennyit akart, élete veszedelmeztetésével elszökött. Ide czéloz egy valaki ezen versekkel:
A Venetis Thurzó didicit confusa metalla
Secernendi artem, qua regno commoda multa
Attulit Hungáriáé.
Az augsburgi hires kereskedő Fuggerekkel, nem csak sógorsága, hanem kereskedésbeli közösülése is volt. Iglón halt meg 150$. észt.
Ennek fiai voltak Thurzó János a boroszlói, és Stanisló az olmüczi
püspökök, ezenkívül György, a Zólyom vármegyei főispán s körmöcii
kamarásúr, és Elek aki következik.
Thurzó Elek. János fia, tárnok és főkamarásmester, kincstartó,
országbírója és király helytartója, Lajos és Ferdinánd királyok alatt,
Ö is egy kereseten volt a Fuggerekkel vagy magyarosan Fukarokkal,
(innen van a fukar szó), akiket oda akart ugyan hagyni 1517. eszi,
de azok őt megkérlelték, azért azutánis velők együtt miveltette az
érczeket. Valami uj formájú pénzt veretett volt ő vele Körmöczbányán
Lajos király 1521. eszi, melylyel nem akartak a bányavárosok megelégedni; hogy tehát azok abban többet ne gáncsoskodjanak, Tolnáról
küldött azokhoz Lajos Egyed napján egy parancsolatot. Belgrádnak a
török ostrom alól való felszabadítására indult vala akkor Lajos, de
már késő volt, mert Belgrád a levél írása előtt harmad nappal török
kézre került. Hampó Jánostól a Fuggerekkel együtt árendálta ki 1522
észt., annak beszterczei érez bányáját, tizennyolez esztendőre, annak
esztendőnként negyedfélezer aranyat ígérvén. Pozson vármegyében Vöröskő várát, melyet a Lajos király felesége Mária ajándékozott vala
neki, a Fuggereknek eladta 1523. észt. Ujlaky Lőrincz halála után,
Galgócz várát nyerte Lajostól magától ajándékba 1524. eszi Mig a hatDigitized by
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vani gyűlésre járt Lajos 1525. eszi, mint biwtt emberét agy hagyta
Bornemisza Jánossal a budai várban. Kétszáz gyalog katonát küldött
& 1526. eszi a mohácsi véres hadra, de maga oda el nem ment,
mivel Budán hagyta őt akkoris Lajos a királynéval. A veszedelem
után, Pozsonba ment az özvegyen maradt Mária királynéval, és ott
munkálódott az első Ferdinánd királylyá lett választásában, kihez is
mind holtig hűséges volt Szapolyay János ellen, ö volt 1527. észt.
1. jun. egyik küldött Ferdinánd részéről az olmüczi gyűlésre. Lásd
SUtilius János. A többi urakkal együtt ő kisérte be Ferdinándot Köpcséntől az országba, és Esztergom vára az ő szavára adta magát fel
Ferdinánd számára.
Mikor aztán Ferdinánd Szapolyayt Budáról kiijesztette, és gróf
Salm Miklóssal a Tisza felé fizette, ez az Elek egy postát küldött
Budáról a gróf után, aki neki hírt hozzon annak szerencséjéről. A
Tokajnál nyert győzelemnek örvendetes hírével, visszaküldötte a gróf
a postát ő hozzá, ki is midőn éjjel jutott volna Pestre, történetből
Nádasdy Tamásra bökkent, aki őt mindjárt vitte Budára Ferdinándhoz, aki ő tőle azt tudakozta, micsoda birrel jár ? de a posta semmit
sem felelt. Mikor hallgatásának okát tudakoznák tóié, azt mosdotta,
hogy még mÍBekelőtte & gróf után indult volna, Elek ót megeskette,
hogy senkinek semmi újságot nem mond, mig azt először Eleknek ki
nem jelentendi, a gróf levelét nem adja senkinek, ha csak erőszakkal nem veszik el tőle. Megdicsérte Ferdinánd a postát, és azt a
levelekkel együtt Elekhez küldötte, és ez vitte aztán meg Ferdinándnak az örvendetes hirt. Elkísérte Budáról Ferdinándot Fehérvárra,
aholottis az arany golyóbist vagy almát ő vitte a koronázandó személy előtt; a koronázás pedig végbemeovén, az uj király Szepes
várát, minden hozeá tartozó városokkal, falukkal 8 jövedelmekkel, ezenkívül Göncaöt* Telkebányát, Abauj vármegyében; és Bajmóezot Nyitrában, neki és György s Ferencz nevű atyjafiainak Ajándékozta. Ugyanakkor tétetett országbírójának.
Hogy 1528. észt. a regensburgi diétára ment a király, ő reá
bizta egyikre az ország kormányát, óváron költ levele által. Szemmel
látó tanúja volt ö annak a siralmas pusztításnak és rablásnak 1530.
eazt, melyet a belgrádi basa Mohammed, Pesttől fogva fel, Verebély,
Léva, Marót, Se.-Benedek s a t, felé az országban tett. Amennyire
lehetett, azzal késleltette a basa haladását, hogy Sinta vagy Sentava
mellett, a Vág vizén lévő hidat elrontotta. Mikor aztán a basa visszajött Pest alá, Elek mindenfelé embereket küldözött, akik az árván
maradt és eiszéledt gyermekeket s kisdedeket felkeressék; azokat sze-
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kerekre rakatta, -és őket Stntára fagy Sentavára hordatta. lteen gyermekek közt, egy olyan találkozott, aki hárota egész nap egyet sem
szólott, 6 azt már mindenek némának tartották. Azonban az atyja
reménytelen előjön a gyermeknek, akit ez meglátván, örömében igy
szólította meg: Apám! mikor megyünk innen baza ? Lásd Podmaniczky
János és Rafael.
155*5. eszi lett királyhely tartójává. Ugyanakkor Trendén várát,
azután őt esztendővel pedig, Vas vármegyében, a sz. grótö apátnrságon
való ju8 patironatust adta neki Ferdinánd. A maga galgóczi várából
irta ő meg 1541. észt. 5. sept. az eperjesieknek azt a nagy véreotást,
melyet azelőtt kevés napokkal szenvedett a király népe Budánál,
Roggendorf vezérlése alatt a törököktől; s egyszersmind arra inti
mind őket, mind a többi körülbelől lévő városokat, bogy magokat
óta! mázható állapotba helyheztessék. Egy levelet küldött Ferdinánd
1542. eszi 9. jul. Bécsből, melyben azt parancsolja neki és Loboczky
Mátyásnak, hogy a szepesi káptalant és annak jószágait, minden erőszaktól ótalmazzák. Ugyanazon esztendőben sok aggódást s töpwnkedést okozott neki, az ő kedves sógorának, Perényi-Péternek Esztergomban fogságba lett esése. Istvániry azt irja: hogy ő ssemély szerént fefanent a királyhoz Bétisbe, hogy annál a Perényi szabadulását
munkálja; áe bizonyosabb az az ó Galgóczrol 12. nov. Nádatdy
Tamáshoz irt leveléből, hegy annak fogságát csak otthon maga házánál könnyezte, mivel már ekkor őt az Ő betegségié az olyan hosssas
utara alkalmatlanná tette. Arról is panaszkodik eaen levelében, hegy
neki sokan nem hisznek; sőt a királyt is elhitették, hogy fl nem igaz
beteg, a napokban épen afet megkémlelni fordult meg ő nála Pereghy
Albert prépost, micsoda' állapotban legyen ő , de hiszem* úgymond,
megláthatta a jó prépost mennyire elasztam. További azt jeiaoti, bogy
ő áz irigy nyelvek 4s hamis vádak miatt, kénytelen a helytartóságot
letenni; ezenkívül azt is panaszolja, hogy ő nem tudja, mi okon akarja
Ferdinánd ő tőle az 6 szepességi jószágait, minden yisaztpétolás nélkül
elvenni. Hihető semmit nem tudott Elek abból, hogy Ferdinánd akr
kortájban a Szapolyay János özvegyének Izabellának aa egész Szeptfrség«t odaígérte, ha az királyi rangjáról s az országnak többi riastfrró'l- lemondana. Testesek naponként mind inkább-inkát* való
dásait s hervadozását érezvén, testamentomot tett, még peilg
látssik, bogy Perényi fogsága előtt, mert azt tette egyiket testamentoma végrfthajtéjáBakt
'
• ~
Az ő utolsó rendelése sumraásan-ebbői állott: hegy Thnrzó János
az ő testét Lőcsére vitesse, és azt ott minden pompa és cseremteia
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nélkül, melyet csak botránkozás nélkül el lehet mulatni, a nagy templomban takaűrittassa el, és oda Őt még csak a felesége se kisérje
el. Ugyanott emeljenek egy követ az ő atyjának, s annak minden
fiának emlékezetekre. Thnrzó Jánosnak hagyta Bajmócz és Szepes várait, a maga feleségének Trenesén várát, Anna és Erzsébet leányainak,
Sempte, Galgócz és Temetvény várait. Ami a nyitrai várat s püspökséget illeti, annak miflden jószágait vissza kell adni Thnrzó Ferencz
nyitrai püspöknek. Amely nyolezvanezer forintban neki* adta volt a
király a beszterczei érezbányák árendáját, melyeket amár emiitett hires
Fuggwek tartoztak neki részenkint lefizetni; még azokból negyvennyolca ezer forint volt hátra. Ezen summából tízezer forintot arra
rendelt, hogy azon olyan fekvő jószágot vegyenek, melynek hasznából
a lőcsei prédikátornak esztendőnként száz forintja járjon; ugyanabból
szüntelen tanittassék két jó igyekezetft ifjú, akik annak idejében alkalmatosak legyenek a népnek az Isten igéjére való tanítására. Mindeniknek negyven vagy ötven forintot adjanak, vagy annyit, amennyit
a tanács szükségesnek tartasd. Ugyanazon tanács, azon jószágnak jövedelméből házasítson ki két árva leányt, és tápláljon s ruházzon hat
koldust, mindezek pedig a prédikátor hírével s megegyezésével történjenek. Hogy pedig a lőcsei tanács annál örOmestebb függessze a
maga gondját ezen tárgyakra, tehát Elek Lőcse városának ajándékozza
Kassán lévő két házát, és a szántai hegyen két darab szőlejét. A
jövedelem megmaradandó részéből, fizettessenek ki a hitelezők, akik
meg tudják mutatni, hogy nekiek valaha Elek adjós volt, és akiknek ő
valaha valami kárt tett volna. Az öregebb és ifjabb Thurzó Györgynek ötezer forintot, ezen felül az öregebbnek, különösen ismét ezer
forintot hagyott sok esztendei szolgálatiért. Noha Thurzó Eerencz püspök számára maga költségén szerzetté vissza a nyitrai püspökség jóBzágait, mindazáltal azokon felül is, hatezer forintot ad annak. Mind
Margit, mind Magdolna nevű nénjei gyermekeinek ezer forintot A
pozsoni, nagyszombati, galgóczi ispotályoknak külön-külön kétszáz forintot, a léeaeinek pedig ötszázat; a felesége elsőbb szolgálóinak hatvan, vagy nyotazvan forintot, az alábbvalóknak tizet stb. Valami kincse
tiemptén van r legyen a feleségéé s két leányáé. Buda-Bánját Tharzó
Jánosnak, a lerontott Biknó várát, a hozzá tartozó jószágokkal, az
öregebb Thurzó Györgynek, Vámost, az ifjabb Tharzó Györgynek,
Ozora várát a maga két leányának, Járó, Rései, Mezőkeszi, Majtén,
s más pusztákat, Semte, Galgócz és Temetvény körül ugyanazoknak
stb. Testamentoma betöltőinek, Perényi Péteren kivül, magit a királyt, Várday Pál és Frangepán Ferencz érsekeket kérte ki. Halála
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1543. észt. 25. jan. történt ötvenhárom esztendős korában. Bla6 felesége Szakmáry Anna, Szakmáry György érsek testvérje volt, kitól
Bemmi gyemekei nem maradtak; második feleségétől Székely Magdolnától, Anna és Erzsébet leányai lettek, kik közöl Anna Báthori Bonaventnrához ment férjhez, Erzsébetnek három cseh férje volt, kik közöl
egyikben sem nyert vígasztaláét. Hogy Elek a Luther tudományát
bevette, bizonyos dolog. Eck Bálint, akit ő tett a bártfai oskola tanítójává, ezen versekkel siratta az ő halálát:
Ne pars nlla mali qua torqueremur abesset,
En rapit in lnctus nos quoque Thurzó novos.
Intempestive hnnc fati inclementia nobis
Eriquit, darum dexterítate virum.
Quem tristes merítő cuncti lugemus ademtum
Namque amissa in eo sünt bona multa viro.
Condilio illius stetit haec respublica nostra
Hactenus aegra licet, sed stetit illa tamen.
Nunc sublato illő respectant cuncta ruinam,
Heu! quantum nobis imminet exitium!
Hinc civile ódium; rabies hinc Turcica turbánt
Omnia, sic misere patria cara perit.
At Thurzó .vita dignus meliore, solutus
Jam curis, patria vivit in aetherea.
Láng János pedig ezeket irta az é emlékezetére:
Hoc tibi Thurzonum posuit commune sepulchrum
Gens vetus, et terris inclyta Pannomis,
Híc comes est Janus, Zoliensi providus arci
Qui Cremnicensi praefuit et camerae
At Comes Hungaricam servavit Alexius oram,
In pátriám mira deiteritate suam.
Atque suae genti decus immoriale paravit,
Qnod tenuit summo Regis honore locum.
Hei mihi! posteritas jacturam sentiet istam,
Praesidii quantum perdidit Hungáriát
Ut Jákob imponi proprio Josephque sepulchro
Mandavit cineres Patria ad ossa suos:
Sic se crudeli fatorum lege peremtum
In tumulum chari jussit humare patris. etc,
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Tuvrzo Fereacz. A sánta Tbnrzó János fia, nyitrai pugpök, árvái föispány, a királyi kamara elölülője, királyi udvar fő mestere,
első Ferdinánd és Maiimilián idejében. A közelebb leírt Elek költségén taanlt Olaszországban. Püspökké 1534. eszi lett. Sokat kellett
neki fizetni a híres Török Bálintnak, mig püspöksége jószágait annak
kezéből kivájhatta. A szkalkai apátureágon való jns patronatusban
megerősítette őt Ferdinánd 1553. eszi, melyet Podmaniczky István
püspökségében adott vala ugyan Ferdinánd a nyitrai püspököknek. A
püspöki hivatalt 1588. eszt< letette, világi emberré lett, és a Koczka
Miklós leányát Borbálát feleségül vette, kivel Letava várát is elnyerte. Ö bírta azután Árvát és Bajmóezot is egyéb jószágai közt.
Sokat tett ő arra, hogy az ő sógora Balassa Menyhért, az ifjú Szapolyaytól visszaálljon Ferdinánd király hőségére 1561. észt. A pozsoni diéta, Perényi Gáborral s Róvay Mihálylyal, az ország Lengyelország felől való határinak megvizsgálására rendelte őt 1563. észt.
Ugyanazon dologra neveztetett ő ki 1569. észt a pozsoni diétán.
Azelőtt mintegy két esztendővel szállott ő reá a fondvarnoki hivatal
Dessewiry Jánosról. Első felesége örökös nélkül halván e), a Szigeten
elesett Zriny Miklós leányával, Katalinnal lépett házassági életre, ki
is őt hat gyermek atyjává tette. Első volt Ágnes, Serényi Ferencz
házastársa; második György, aki idővel palatínus lett; harmadik Ferencz, aki csakhamar elhalt; negyedik Anna, Perényi György hitvese; ötödik Katalin, Révay Gábor élete párja; hatodik Orsolya, kinek első férje rátóti Gyulaffy István, második pedig ablanczkfirti
Géczy Ferencz volt Ami magát Thurzó Ferenczet illett, ő Letaván
halt meg 1576. észt. Az özvegyen maradt Zriny Katalinnal Forgáoh
Imre tétette a gyászt le* Thúz tavaid. (Sz. Lászlói). Mátyás király előtt nagy kedvességben levő ember volt Minekutána Csupor Demeter a zágrábi püspökségről Önkényt lemondott, ezt az Osvaldot, veszprémi papból, zágrábi
püspökké tette Mátyás 1465. észt., a pápa ellenzetté ugyan egy kevéssé az ő választását, de Mátyás kereken megírta a kardináloknak,
hogy ő készebb a magyar koronán levő kettős keresztet meghármaztatni, mint a hivatalok osztásában mástól függeni. Bizonytalan mi
okon proscribáU* őt egykor Mátyás király. Némelyek qgy tartják,
azért, mert Czezinge Jánost, vagy más névvel Jaaus Pannoninst magához befogadta 1472. észt, aki Mátyás ellen pártot ütött vala. De
ugy látszik, még azután egynéhány esztendővel kellett esni az ő proscríbáltatásának, mert még 1474. észt Lengyelországba küldötte Őt
Mátyás követségbe, denghelegbi Pongrácz Jánossal s egyebekkel; a
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proscriptió* alól pedig 1481. észt. szabadította Őt fel, s azután mindég megtartotta Oavald királyához tartozott hűségét. Mátyás király
halála után, megjelent ő is a pesti diétán némely tótországi arakkal,
és ott a rendek eleibe terjesztette, helybenhagyás végett, azt az egyezést, melyre ő a dézma dolgában lépett a tótországiakkal, sok versengés után 1490. észt. Az alku ebből állott, hogy neki minden kalangya búzától, rozstól, árpától, zabtól, olyan hat pénzt fizessenek,
amilyen szá* van egy forintban; az esztendős malacztól, vagy süldő
sertéstől egy pénzt, minden báránytól egy pénzt, minden gödölyétől
fél pénzt, mind szüle, mind bő terméskor két pint musttól egy pénzt
stb. ő fogadta és köszöntötte Ulászlót, mikor Budára megérkezett. Ö
vitte el a koronát Visegrádról Fehérvárra, és ott ő koronázta meg az
uj királyt, mivel az esztergomi érsek Hippolit, még gyermek lévén,
papságra fel nem szenteltetett. Ugyanott kincstartóvá tette őt Ulászló
Dóczy Orbán helyébe. A következett 1491. észt kőael háromszáz katonát adott Ulászlónak Albert öcscse ellen. Sok viszálkodása volt
neki a maga régi jóltevőjtinek Mátyás királynak fiával, az ifjú Hunyadi Jánossal mind egyéb jószágok, mind a többek közt Rokonik
vára felett, ugy hogy a dolog fegyverre is került kőzőttők 1494.
észt. A királynak tízezer forint kész pénzt hagyott, háromezer ötszáz
forint adósságot pedig elengedett annak; ezenkívül egy almás szürke és
egy fehér paripát, két ezüst kupát, egy ezüst mosdó medenezét,, stb.
Belgrád, Szabács és más várak erősítésére rendelt harminczkétezer forintot. Csázmán esett halála, Zágrábon teaieteége, Hyea koporsói felírással 1499. észt
Zagrabiae Osvaldus manet hio sub marmore Praesul,
Exemplnm verae qui prohiUtis erat.
Fáma suum cékbrat, pereat tie pulvere, nomen,
Virtutum meritis, spiritus astra tenet.
Thúí János. (Laki). Mátyás király idejében nem egyszer volt tótországi bán, Osvaldnak, a zágrábi püspöknek atyjatia volt, aki neki egy
Blagussa nevű várat ajándékozott a király hírével és jóváhagyásával
1470. észt. Ugyanakkor vett ő négy ezer forinton Ela4us JáncB nevű
embertől Pécs és Kladus nevű várakat; aki azokat azért volt kénytelen eladni, mert rajta kérték a hadi költséget, s különben is elégtelennek ítélte magát arra, hogy ő azokat a törökök ellen ótalmazhatná. Bonfa azt írja: hogy 1480. észt. Mátyás király Zágrábon, egy
királyi törvényszéket tartván, ezt a Thik Jifloit is valami okén oda
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idézte; de amint maga Mátyás azt előre megjövendölte, ott Thúz
meg nem jelent, hanem azután kevés idővel, hatvan ezer aranyat
összeszedvén, gyermekeivel együtt Velenczébe költözött, onnan soha
többé vissza sem jött, és a patríciusok közé bevétetett. Sok várat s
várost birt Magyarországon, Tótországon is sokakat szerzett bán korában. Még akkor nem volt felesége neki, mikor, bizonytalan melyik
esztendőben, Mátyás király ő vele s másokkal Tolnán egy nevetséget
csinált. Galeotos Martius, aki a dolgot szemeivel látta, azt igy adja
elő: Egy vízkereszt napján, mikor Mátyás Tolnán mulatna egynéhány
fó embereivel, s nevezetesen Tbáz Jánossal, az akkori szokás szerént
némely papok házanként hordozták a feszületet, ritmizáltak és alamizsnát kértek. Elmentek a Mátyás király szállására is, ahol dolgokat elvégezvén, mikor enni innivalót várnának, Mátyás király némely
uraknak kezét megfogta, és azokat egyenként a kolduló papok közé
vezette. A többek közt oda vitte Thúz Jánost is. Mikor mindenek
csudálkoznának rajta, mit akar? megszólal Mátyás és azt mondja:
Régi példabeszéd, ebnek eb, papnak pap a barátja. Ezen szóra mindnyájan elnevették az urak magokat, és akiket a papok közé vitt volt
Mátyás, mentették magokat, hogy ők nem papok, sőt most is csak
erővel vitte őket a király azok közé. Erre Mátyás azt felelte: „az
igaz, hogy sokakban különböztök a papoktól, de azokhoz sokakban hasonlók is vagytok, nevezetesen ebben, hogy ti is feleségtelenek vagytok, mint 'ezek a papok, és azért űztelek ki benneteket magunk közöl,
akik feleségesek vagyunk, hogy ti nőtelenek lévén, tátsalkodjatok a
nőtelenekkel; de vettem is észre, hogy örömest mentetek közójök,
mert semmi erőmre nem esett, hogy benneteket oda vontalak, már
most hát betölt a példabeszéd:" Ott volt ez a János Visegrádon a
Mátyás király disputáczióján. Lásd Gatfcns János.
Tibold. Ebő András király idejében valamelyik, talán Borsod
vármegyének főispányja volt. Ismeretesnek kellett neki hűségéről
lenni a király előtt, mert midőn az Béla ellen készülne hadakozni,
a maga fiát Salamont, minden kincsével s drágaságaival együtt ő reá
bízta, hogy azokat Ausztriának Melek nevű várába vigye, bátorságnak okáért.
Tibold János* Borsod vármegye részéről e volt egyik jelen a
budai diétán, mikor Hunyadi János gubernátornak Buda vára általadatott 1447. észt. Társai Keresztúry Tamás, Balay György, és Bay
György voltak. Mind ez a Tibold János, mind a közelebb emiitett
Tibold, aki első András király idejében élt, annak az Örsnek máradéki közöl valók voltak, aki annak az Osád, vagy Acsád nevű kun
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kapitánynak fia volt, aki Árpáddal jött be az országba, és egyéb jószágai közt Borsod vármegyében Dorogma nevű fala jutott neki, a
magyarok közt történt első osztályban.
Tímár Gyffrjry. Erdélyben Tjeszterczei főbíró volt 1461. észt.,
mikor egy Eorláth László nevű, ugyan beszterezei esküdt emberrel,
azt kérte Mátyás királytól, hogy amely szabadságokat annak atyja,
Hunyadi János adott vala 1453. észt. Besztercze városának, azokat ő
is erősítené meg. Meghallgatta őket a király, és Szikszón, Mária
Magdolna napján költ királyi levelével, megvigasztalva bocsátotta el
magától.
Timár József. Mátyás királytól, Ti már nevű falunak egy részét ajándékba nyerte, melybe, hogy őt a székesfehérvári káptalan
állítsa be, Szegeden 1458. esztendőben, 1. sept. költ levele által parancsolta.
TinMi Sándor. Lásd Antalffy Imre.
Tdhfftftm. Ez egy volt azon hét első vezér közöl, akik alatt
a magyarok az országba bejöttek 689. észt Midőn Árpád Szerencsen
táboroznék, onnan követeket küldött Ménmaróthoz a bihari fejedelemhez, akik által ő tőle azt kívánta, hogy adja neki a Szamos és
Nyír között való földet. Minthogy erre nem állott Ménmaeót, három
vezérét u. m. Töhötömöt, Szabolcsot és Tast küldötte Árpád ellene.
Általmenvén a Tiszán ezen három vezér, a sereget két részre osztották. Az egyik részszel Töhötöm a Nyírséget elfoglalta, és egész Zilahig ment. Azután a Meszesnél ismét összetalálkozott a két tábor.
Onnan egy Ogmánd nevű kémet küldött el Töhötöm, hogy Erdélyről neki hírt hozzon. Minthogy Ogmánd Erdélyt igen megdicsérte,
követeket küldött Töhötöm Árpádhoz Szerencsre aziránt, hogy engedje
meg neki azt, hogy Erdélybe beüssön, és azt elfoglalja, melyet könynyen meg is nyert. Sietve ment ugyan Töhötöm a nagy begyeken s
erdőkön által Erdélybe; de csakugyan készen várta őt az Almás vizénél Geló, Gelú vagy Gyalu, az oláhok fejedelme, aki akkor Erdélyt birta
Csak az Almás vize volt a két ellenkező tábor közt, mely miatt
egyik is a másiknak nem árthatott. Töhötöm feltalálta magát. Vitézeinek egy részét egy hajnalban eiküldötte, hogy a vizén menjenek által olyan helyen, ahol őket az oláhok észre nem veszik. Végbe vitték
a vitézek a parancsolatot, és véletlen reáütnek a Gyalu oláh táborára,
azt megfutamtatják, magát is Gyalüt megölik. Eszerént egész Erdély
Árpádé lett, aki azt Töhötömnek ajándékozta. Azután a Töhötöm maradéki bírták Erdélyt egész a sz. István idejéig. Töhötöm fia Horka
volt, Horkának két fia volt, Gyula és Zombor. Gyulának két leánya
HL
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volt, Karolda és Sarolta, és ez a Sarolta volt a sz. Istváu király édes
anyja, Zombornak egy fia volt, t. i. az ifjú Gyula. Ezt a második
vagy ifjú Gyulát, az ő Bua és Bukua nevű két fiával együtt szent
István megfogatta s- országától megfosztotta, mivel keresztyénekké
nem akartak lenni, s különben is neki ellenére jártak.
Töke Kristóf. Egynéhány esztendeig a zólyomi vár kapitányává
tette volt ezt Thurzó Elek, mely hivatalt 1525. észt. vett le ő róla,
Budán egy bizonyság levelet adván neki arról, hogy a várnak jó
gondját viselte. Nagy pártfogója volt Szapolyay Jánosnak első Ferdinánd király ellen. Azt izeute volt J528. észt. Árva várából a lekniczi baritoknak, hogy ha Szapolyayhoz nem állanak, rajtok fog
menni Köss Péterrel és Horánszky Péterrel, és az ö klastromjokat
lerontja; de a feuyegetddzésből serami sem lett, mert azután kevéssel Liptó vármegyében, Szt.-Miklós mellett nagyon megverte őt, a
Ferdinánd részén levő hires Katzianer János. Minekutána a nevezetes
Laszky. Hieronim, aki egyebek közt Eperjest is birta, kiment az országból 1535. észt., ezt a Kristófot küldöttek az eperjesiek Szapolyayhoz, hogy őket vegye maga ótalma alá.
Tffkftly tadr&s és Miklós. Mindketten Mátyás király idejében
vitézkedtek. .Kinisy - Pállal igyekeztek 1481. észt. általmenni Szerbiába a törökök ellen, de mikor a kezök alatt levő száz lovassal Kinisy Pál seregéhez mennének, Haram nevű kikötő helyhez, hogy ott
hajókra üljenek^ még koránt sem érkezhettek a Kinisy nagy táborához, mikor őket az utón négyszáz török egy ligetből megtámadja.
Látták a Tökölyek, hogy sokkal nagyobb az ellenséges erő; azért is
a terhes szekerekkel magokat körülkerítik, de a törökök azokat felgyújtják; kénytelenek voltak azért a törökökkel kardra menüi. Reggeli kilencz órától fogva, egész naplementig tartott a csatázás, sokan
estek el a törökök közöl, és seb uélkül talán egy sem maradt, és
azért ők hagyták el. előszöi a csatapiaczot; de a magyarok közöl is
ötvenen maradtak halva a csatázó helyen, seb nélkül pedig csak hárman maradhattak. Tököly Miklós mindjárt az összecsapás elején két
dárda dőfést kapott; mindazáltal szinte estvéig viaskodott; de más
reggelt sem érhetett, hanem a gyónás eV sakramentommal való élés
után, még azon éjjel meghalt. András is igen nehéz sebeket kapott,
de megéledhetett e vagy sem, még akkor maga Mátyás király sem
tudta, mikor ezt a dolgot Belgrádból Rómába megírta, a maga ott
mulató követének, Rangoni Gábornak, az egri püspöknek és kardinálntk.
Toldy. Lásd Tholdy.
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Tontory Pál. Budai kapitány, azután franciskánus barát, utoljára kalocsai érsek 1522. észt. Gőmőr vármegyében tisztességes szülőktől származott, kik őt gyermekkorában illendőképen taníttatták,
filső ifjúságát katonaságra szánta, még pedig olyan előmenetellel,
hogy magának, vitézségével jó idején tekintetet s tisztességet szerezne.
Első hadi vezéri próbáját, a székelyek ellen tette 1506. észt, ilyen
alkalmatossággal: A régi időkben, m-ikor a királynénak első gyermeke született, a jászok, kunok, székelyek, minden háztól egy Ökröt
tartoztak a királynak ajándékba adni. A nevezett esztendőben második Ulászló király felesége Lajos fiat szülvén, a jászok s kunok, magokat a szokáshoz s törvényhez tartották, és az ökröt megadták; de
a székelyek igen nyakasán kezdették magokat attól vonogátni, mivel
ez a szokás és tartozás ő nálok feledékenységbe ment, már közel kétszáz esztendő óta nem lévén a magyar királyoknak férfi gyermekeik;
azért is a király embereit, akik erőszakkal akartak velők bánni, részszerént megöldösték, részszerént magok közöl kiűzték, akik aztán
egyenesen a királyhoz mentek panaszra és segítségért. Már ekkor a
király udvari lovas katonáinak hadnagya volt Tomory Pál, őt küldötte tehát el a király, egy csoport gyalogsággal, és ötszáz lovassal,
hogy a székelyeket tartozások teljesítésére kényszerítse. Parancsolt az
erdélyieknek is, hogy őt segítsék. Székely-Vásárnál (Forum-Siculum)
várták őt készen a székelyek, és mivel sokkal nagyobb erővel voltak,
az ő embereit hamar elszélesztették. Mindent véghezvitt Tomory, amit
egy vezértől lehetett várni, -és maga volt utolsó a megfutamodát»bati,
de akkor is közel húsz sebet vitt el magával' áiihatatossága bizonyságául. Újra szerencsét próbált a király parancsolatjára, és mivel
már akkor elégséges váezok, oláhok s magyarok mentek segítségére,
akik Belgrádon, Temesváron, Szörényeu s másutt gyakorlottak magokat a katonaságban, azokkal aztán a székelyeket megverte, és az
ajándékot rajtok megvette. A paraszt kuraczok ellen is dicséretesen
viselte magát 1514. észt. Lásd Bornemisza Jáuos.
Ulászló halála után, annak fia, amár emiitett Lajos gyenge lévén az igazgatásra, a Rákos mezején összegyűlt rendek 1519. észt.
azon vetélkedtek a diétán, Perényi Imte palatínus halála után, palatínust tegyenek e annak helyébe, vagy gubernátort adjanak a' gyermek király Lajos mellé ? Mivel pedig ez igen lármás diéta volt, a
Lajos mellett levő fő rendek azt javallottak neki, hogy oda el ne
menjen, hanem az előkelőbb embereket, onnan hivassa magához Badara, és ott végezzen azokkal. Senki sem ment a Lajos hívására, oly
véggel, hogy a diéta helyét megváltoztatná; hanem több mint három
20*
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ezer magyar, hajtfkon általment a Dunán a bndai vár eleibe, és ott
•mezítelen karddal fenyegették s hittak Pestre által, a várban levő
fő rendeket, a királyival együtt. Tomoryra volt bizva a vár kapujának őrzése. Ö tehát kinyitja a kaput, ágyúkat s puskákat szegeztet
az ott lármázó nemeseknek, közölök sokakat a hídról az árokba
nyakra főre lehányat, a többieket ágyúkkal fenyegetvén, visszanyomja;
mely idő alatt a királytól követek érkeztek, akik a lármát lecsendesitették, és azt ígérték, hogy ha most szép szerént mind elmennek,
és másnap reggel ugyanott fegyver nélkül jelennek meg, akkor a király is el fog velők menni a kívánt helyre, mely meg is lett.
- Azonban míg ezek igy folytak, két ízben szándékozott Tomory
megházasodni, de mind a két izben hirtelen meghalt az ő jegyese,
minekelőtte azzal összekelbetett volna. Először a Putnoky famíliából
jegyiéit vala el magának egy leányt; másodszor pedig egy igen gazdag özvegyasszonyt akart elvenni. Ez a két váratlan szomorú történet arra határozta őt, hogy magát örökös nőtelenségre szánja, és valami szerzetbe menjen. Beriszló Péter halála által 1521. észt. üresen
maradván az auránai perjel helye, azt kérte magának Tomory a királytól, de mivel már az előtt másnak volt ígérve, el nem nyerhette.
Elment hát a Szerémségre, & ott a cseri barátok, vagy a sz. Ferenez szerzetesei közé öltözött. Alig lappanghatott azok közt esztendeig, mikor a király, a diéta és -a pápa követe őt onnan, akaratja
ellen is kihozták, és őt kalocsai érsekké tették, ilyen érsekre lévén
akkor szükség azon a részen, aki a kardot is meg tudja markolni, és
a törökök nyakához mérni, akik már akkor Belgrádot megvették, és
idébb is haladni szándékoztak. Maga Kelemen Pápa is megtisztelte
őt agy 1524. észt. 20. febr. költ levele által, melyben az ország ótalmazására hathatósan serkenti őt.
Még koránt sem múlt el ez az esztendő, mikor Bosnyákországból a verbosanai basa Ferhát, tizenötezer törökkel a Száván általjött,
és a vele levő gyalogságnak felét a hajóknál hagyván, a Szerémségen
fel 8 alá prédáit. Jókor megtudta "Tomory Ferhát szándékát kémjei
által; azért is Ujlaky LŐrinczet, a szerémi herczeget, s másokat segiteégül híván, megindul Ferhát ellen. Batthyány Györgynek a péterváradi kapitánynak meghagyja, hogy míg ő maga Ferháttal küszködik, addig Batthyány a hajóknál maradt törököket szórja szélyel, a
hajókat pedig tegye haszonvehetetlenekké. Hogy összetalálkozott Tomory a Ferhát előljáró seregével, az minden szerencse próbálás nélkül visszafutott ő előle; azntán hogy a derék török táborhoz jutott,
az is ugy megrettent ő tőle, hogy a keresztyén foglyokat mindjárt
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szabadon bocsátotta; mindazáltal egész nap lementig állottá a Tomory tüzet és kardját, amikor aztán megfutamodott, és az igen vitézül vagdalkozó Ferhát is elesett. Igen kevesen maradtak meg a törökök közöl, annyiyal inkább, mert Batthyány a reá bízott dologban eljárt, és igy a hajókhoz szaládtakat is a magyarok utolérték,
és vagy levágták, vagy elfogták. Tomory nyolczszáz embert venlett. <
Egynéhány jelesebb foglyokat, előkelőbb törökök fejeit, negyven zásc- lót, sok lovat, aranyos ezüstös kardokat s a t. küldött Budára a í
királyhoz.
Szokása volt Tomorynak, hogy mindenkor tartott a török földön drága pénzen fogadott spionokat, akik öt azoknak szándékáról
mindenkor tudósítsák. Ezek 1526. esztendőnek elején, azt hozták neki
hirül, hogy Szulejmán török császár igen nagy készülettel akar Magyarország ellen jőni. Nem elégedett ő azzal meg, hogy ezt egynéhányszor megírta a királynak, hanem tavaszra kelve maga is kocsira
ült, és 20. mart. a királynál Visegrádon termett. Elbeszélte micsoda
veszedelem következik az országra, ha annak idejében elejét nem veszik ; hogy ö magától elégtelen a nagy erőnek ellenálkni; de ha
illendő segítséget adnak neki, igyekezni fog a törököket a Száván
való általjövételtől elsorompózni. A király mindjárt diétát hirdetett
sz. György napjára, a Rákosmezejére, ahol minekutána igen nagy gyűlés tartatott volna, azt végezik, hogy július második napjára, minden
urak s nemesek személy szerént, a parasztoknak egy részével, Tolnára gyűljenek fegyveresen a királyhoz, akivel aztán tovább menjenek, amerre az idő kivánandja. Azalatt Tomory két ezred magával a
Duna körül vigyázott a törökök mozgásira, és hogy Péterváradot megtarthatná, abba népének felét beszállította, másik felével a Dunán
visszajött, és amint lehetett, a törököket mind a szárazon, mind a vi-L
zen késleltette. De mind' haszontalan, mert Péterváradot a török megvette, és az őrző sereget mind levágta.
Ha mind későbben is, mint feltette vala, de megérkezett a király Tolnára, onnan Szekszárdon keresztül Bátához augustus közepetáján. Itt már ideje volt, hogy a magyar tábornak fővezért rendel-*
jen, mivel akit a diéta kinevezett vala, az magát egészségtelenségével
mentette. Minthogy tehát vette észre, hogy majd mindenek Tomoryra
czéloznának a vezérséggel, oda hivatta őt magához Pálma György
boBnyákországi püspök által, és őt fővezérnek nevezte. Sokat ős soká
mentegette magát Tomory, mind hivatalával, mind próbálatlanságával, mind olyan nagy tehernek hordozásához való gyengeségével, mivel ő még ilyen hadat, amilyen most következik, soha szemeivel sem
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látott; javallottá maga helyébe Bátliori Istvánt, Szapolyay Jánost 8
másokat, sőt azt is mondotta, hogy ő ezt a terhet fel nem vállalja,
ha a király neki fejét véteti is. A király megállott szava mellett, és
ő mellé Szapolyay Györgyöt rendelte vezérnek. Nagy nehezen tehát
felvállalja a vezénéget, és Szapolyayval együtt Bátáról Mohács alá
m«gyei, hogy ott a tábornak helyet nézzen s válasszon. Onnan egy
Krassó nevű kis vízen általmegyen a maga táborához, mely Perényi
Péternek s másoknak odaérkezésök által már hatezer főre szaporodott,
oly czéllal, hogy azt a kirendelt helyre hozza által: de mikor azoknak a király és a maga szándékát megjelentette volna, azok mindnyájan zúgni kezdettek, hogy az ellenségtől nem hátra felé, hanem
inkább ahoz közelebb kellene menni, ha emberek akarnak lenni stb.,
és azt kívánták, hogy inkább a többi magyarok is ő hozzájok költözzenek által, és igy a magyar tábor két felé hasonlott. Mig Tomory
ekképen. küszködik a maga embereivel, a magyar tábornak másik
része megszállott a Mohácsnál neki kimutatott helyre, a király pedig
kévésed magával, Moháes és Báta közt, Szekcsö táján tartózkodott.
Egy éjjel nagy sietséggel ide érkezik a mohácsi tábortól Podmaniczky
Mihály, a királyt álmából felveri, és a tábor nevében arra kéri, hogy
siessen a táborba, az ütközet felől való tanácskozásra, mivel a törökök már a Dráván általjöttek, és a harezot elkerülni lehetetlen. Akkor mindjárt elküldötte a király a maga kanczellárját, Brodarich Istvánt a táborba, hogy az urakat az ütközethez való szándékról verje
le, de reggelre kelve, maga is jókor utána ment annak, és a városhoz közel, a püspöknek egy házához szállott., hogy Ott a íőbb urakat
a harcztól elidegenítse; de valamint a kanczellár, ugy az ő beszéde
is hrjába veszett. Általjött volt akkor ide a másik tábortól Tomory
Pál is, de ő sem. mutatta az ütközettől semmi kedvetlenségét. Megkérdezte tehát őt a király az ellenség és a'magyarság száma felől,
ő azt felelte, hogy a két táborban sincsen több húszezer embernél,
a törökök pedig háromszázezerén vágynak, és háromszáz ágyújok vagyon, amint neki a szökevények és kémek állítják, de nincsen több
köztök hetvenezer hadakozó személynél. Ezen beszélgetés közben, a
Tomory Krassón túl lévő táborából követek érkeznek, kik minekutána
a királyival, egy különös szobában, először csak magánosán beszéltek
volna, azutáa a mohácsi tábortól, a királynál lévő arakat szólították
meg, hogy a királyt a harcztól ne ijeszszék, mert a győzelem minden
bizonynyal a magyaroké lesz, és ha ők nem akarnának a törökökkel
megütközni, és a túl a Krassón lévő táborhoz, a törökökhöz közelebb
Mohács ulól általkőltözni; tehát akkor a túl a krassói tábor, a törő-
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kökhöz fogja magát kapcsolni, és azokkal együtt fogja a mohácsi tábort megtámadni. Ezen éretlen és izetlen beszédre, kénytelenek voltak mindnyájan magokat az ütközetre határozni, annyival inkább,
mivel az ellenség már igen közel lévén, és a kergetésre sok alkalmatos lovassal bírván, kűlöuben sem ítélték bátorságosnak, azelől
visszavonni csata nélkül magokat. Ezenkívül Tomory azzal bíztatta
magát, hogy az ellenséges táborban sok keresztyénnel, keresztyénektől Bzármazottal és pattantyússal egyetértőleg vagyon. De hátra volt
még a meghasonlott két tábor egyesülése. Ezt is végrehajtotta Tomory, én a Krassón túl lévőknek mindaddig beszélt, hogy azokat reá
vette a vissza való jövetelre, és azok is Mohácshoz közel fái mértföldnyire, a másik táborhoz visszajöttek; mindazáltal azzal össze nem
elegyedtek, hanem egy kis köz maradt közöttük. Ugyanakkor érkeztek
Budáról egynéhány hajók ágyúkkal, puskaporral s a t., de érkeztek
uj fegyveresek is, nevezetesen 26. aug. vasárnap elérkezett Horvátországból Batthyány Ferencz, Erdődy Simon és Péter 8 a t., ugy hogy
csakhamar valami huszonnégy vagy huszonöt ezerre szaporodott a magyar tábor.
Amely három nap még a derék ütközetig volt, az ellenséggel
való holmi apró csatázásokban tölt el, melyekben a mieink mindenkor nyertesek voltak, ezenkívül elrendelték hol ütközzenek meg, hol
legyen a király, hol a lovasság, hol a gyalogság, hol a nyolczvan
ágyú, melyeket még csak hasonlítani sem lehetett az ellenségéhez.
Eljött egyszer keresztelő sz. János tövetek napja, augusztus
huszonkilenczedike. Akkor két seregBe osztatott a tábor. Az első seregnek jobb szárnyat Batthyány Ferencz, a balt Perényi Péter vezérletté, mivel Szapolyay János el nem érkezett. Tomorynak és Szapotyay Györgynek nem volt bizonyos helyök, hanem Ők ott jártak, ahol
nagyobb szükség volt reájok. A második sereg egy hajitásnyira állott
az elsőtől. Itt állottak három sorban a király fő kamarásai és a bárók, kiknek Tárczay Miklós volt vezérjők A negyedik sor közepén
állott a király: annak háta mögött ezer- vasas. A hely, melyen hadi
rendbe állottak, Mohácstól egy mértfóldnyire, a Dunától pedig csak
íél mértföldnyire feküdt. Bal kézre a tábor és a Duna közt, volt egy
lapos, mocsáros. és nádas hely. másfelé mindenütt fa és bokrok nélkül való sík mezé látszott. A tábor ellenében nyúlt el egy bosszú
laponyag, vagy balom, Földvár nevű falu felé; ezen halom alatt túl
felől táborzott Szulejmán. Egész <lél utánig hadi rendben állott a
magyar tábor, még sem lehetett észrevenni az ellenség szándékát,
akar e akkor nap, vagy sem. megütközni, Mikor ilyen függőben vol-
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nának a mieink, egyszer jobb kéz felől egy völgyben észre vesznek
egy csoport törököt, hogy előre nyomul, melynek csak lándzsáinak begyét láthatták. Tomory mindjárt ugy gondolkodott, hogy ei a csoport, vagy hátulról akarja a miéinket megtámadni, vagy pedig a tábor tanyáját akarja felverni s prédálni. Hátralovagol tehát az első
seiegtől a másodikhoz, és onnan egy csoport lovasságot elküld, ezen
ellenségnek megkémlelésére, és ha lehet vis&zaigazitására. Lásd Ráskay Gáspár. Mig ez á csoport odajárt, a várakozást megunt urak arról kezdettek beszólni, hogy jobb volna már a hadi rendet megbontani, és a tábori tanyára visszamenni. Már dél után, három óratájban volt az idő. Hogy ilyen beszédet hallott Tomory, Szapolyay
Györgygyei együtt, mindjárt a királyhoz repül, és annak azt tanácsolja, hogy már tovább az összecsapást nem kell halasztani, mert
jobb lesz most az ellenségnek csak egy részével megütközni, mint
más nap annak egész erejével birkózni, most kételkedni sem lehet a győzelemről. Ezen szóra mindjárt parancsol a király, hogy adjanak jelt az ütközetre. Egyszerre megszólalnak a trombiták és dobok, és a keresztyén magyarság nagy kiáltással segítségül Mvja a
Jézus nevét. Már akkor nagy sftrüséggel szállingózott alá az emiitett halomról a törökség. Eszel összecsap a mi elsőbb seregünk, ropognak minden ágyuk, de az ellenségnek kevés kárt tesznek, csakugyan az első sereg oly vitézül harczolt, hogy a törökséget visszanyomta és.kergette. Utánanyomult hát ennek a. kergetésére a második sereg is, a két részről elesett sok holt és félholt testeken keresztül. Hihető, nem csak kénytelenségből, hanem önkényt is vonta magát vissza a törökség, hogy a miéinket, a maga ágyúival inkább
czélba vehesse. Dgjtanis mikor a mieink a legveszedelmesebb helyen
volnának, egyszerre megdördül a- háromszáz ágyú, .melyeknek iszonyú
harsogása, oly rettenést okozott, hogy bal szárnyunk, mindjárt hanyatlani, sőt futni kezdene. De voltak sokan állhatatosak és vakmerők is, akik az ellenség ágyúihoz tiz lépésnyire is bátran vagdalkóztak, mindaddig, mig a füst miatt láthattak, mikor pedig nem láthattak, amár mondott nádas hely felé szaladtak. MindazáLtal még
ekkor is maradtak, ha mind kevesen is az ágyúk előtt; ezeknek segitségökre ismét visszajöttek akik a völgyre futottak vala, de nem
soká állhatták a füstöt, és az ágyúk erejét, annyival inkább, mivel
már igen kevesen maradtak; azért ők is mind egyig, amerre menedéket láttak, futásnak eredtek. Már ekkor a tábori tanya is fel volt
prédáivá, és akik annak őrzésére maradtak vala, mind halva feküdtek. Másfél óráig tartott a derék ütközet. Nagy szerencse volt, hogy
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az ellenség nem űzte a mieinket, és hogy a szép fényes nappal után
éjszakára igen nagy eső lett, mely miatt nem is kergethette azokat.
Sokan vesztek el az emiitett mocsárban. Az első seregben vitézül
viaskodván, vitézül is esett el Tomory Pál. Másnap az ő fejét egy
hosszú dárdán az egész táborban meghordoztatta Szulejmán, azután a
maga sátora eleibe szuratta azt fel, a tizenőtszáz nemes foglyot pedig tábora előtt karikába állította, fejőket szedette, és csak keveseket hagyott életben, akiktől tudakozédhassék.
Tomory Lajos és Miklós. Mindketten Szapolyay 'János királynak hiv emberei. Lajos Szapolyaynak főkamarás mestere volt. Miklóst
igen szerény eszfi, hazáját szerető, csak hogy szűrös nyelvű embernek irják. Nagy ellensége volt ő Erdélyben Majláth István és Balássa
Imre pártos vajdáknak, e volt az oka, hogy mihelyt 1540. észt. Szapolyay meghalt, és ezek a vajdák aug. 29. napjára Segesváron gyűlést tarthattak, ott mindjárt arra sentencziázták Őt, hogy tizenöt nap
alatt Erdélyből kimenjen, és ezen idő eltelése után szabad legyen őt
akárkinek is megölni, ha őt Erdélyben kapja; de felesége és gyermekei kezeinél minden jószágát meghagyták. Azonban vmég a tizenöt
nap el sem tölt, mikor Balassa az ő jobbágyait felprédálta, méneseit
gulyájit elhajtotta s a t. De ugy látszik, számkivetésbe sem ment,
marháit is visszakapta, mert nem sokára megbékélt Balassával, aki
maga is a Szapolyay özvegyéhez és árvájához állott*, és igy szüksége
volt olyan emberre, kinek mind esze, mind pénze, mind mások előtt
való tekintete volt.
Tomory András. E volt a vitéz Lossonczy István fegyverhordozója, mikor azt a törökök Temesvárnál, hitetlenül elfogták s megölték
1552. észt. Tomory, minekutána őt lováról letaszították, elevenen
esett a tőrök kezébe. Azt irják felőle, hogy ő tőrök vallásra állott,
és a keresztyéneket sokat becstelenitette és szidalmazta. Istvánffy azt
mondja, hogy a Pál érsek testvégének fia lett volna. De ugy látszik,
hogy haza szabadult a törököktől, és ő volt az a Tomory András, aki
György nevű testvérjével, azoknak a székelyeknek hadnagya volt, akik
Békesy Gáspár mellett, Báthori István vajda ellen hadakoztak 1575.
esztendőben.
Tomizoba. Taksony fejedelem idejében jött Bosniából az országba, akitől itt a Tisza mellett szép jószágokat nyert Abád körül. Életben volt ő szent István király idejében is, de soha a keresztyén vallásra nem állott, hanem feleségével együtt holtig pogányságban maradt, akivel Abádon temettetett el. Némelyek ugy tart-
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ják, hogy a lossonczi Báuffyak ö tőle származtak volna, s nevezetesen az a Bánify Dienes, aki harmadik Tsfván király idejében derék
vitéz s vezér volt.
Tompa GyOrgy. Ologonczai prépost, azután pécsi püspök 1550.
észt., prépost volt még 1543. esztendőben, mikor fit Oláh Miklós a
zágrábi püspökség adminfetrátorává tette, mivel maga Oláb Miklós a
rendes püspök. Ferdinánd király mellett való sok dolga miatt oda
le nem jöhetett.
Tompa István. Kétség kívül (Jyörgy atyjafia, Zriny Miklós lovasainak zászlótartója volt, mikor azzal együtt. Nádasdy Tamás alatt
hadakozott a törökök ellen 1556. észt. Egy volt Tompa István azok
közöl, akik legelőször léptek fel a korotnai sánczra.
Torday Miklós. Lásd Ártándy Tamás.
Torday feigmóiMt és Péter, .lószágos urak voltak első Ferdinánd király idejében. Kivált Bihar vármegyében sokat birtak 1552.
észt. u. m. Tordát egészen. Gáborjánban két portát, Nagy Kágyán
ötöt, Bojjton egyet s a t .
Tormay Tamás. Liptó. vármegye követe volt a rákosmezei diétára 1505. oszt. .
Tornaiba) Jáuos. A mohácsi szerencsétlen had áldozatja lett
1526. észt.
Toniallyay Jakab. Szapolyay János király kincstartója. Eperjes
városa a tüz miatt nagy károkat vallván, megnyerte vala második Lajos királytól, hogy tizenkét esztendeig mindenféle adózástól ment legyen. Minekutána Lajos király Mohácsnál elesett és a királyságot
Szapolyay magára ruháztatta, az eperjesi lakosok őt is kérték, hogy
őket a mondott tizenkét esztendei szabadságokban erősitse meg. HajJott Szapolyay az ő kívánságokra, és 1526. észt. Tamá9 apostol napján, Esztergomban költ levele által, ennek a Jakabnak, mint maga
kincstartójáuak megparancsolta, hogy az eperjesieket, a tizenkét esztendő lefolytáig, semmi adóért is meg ne szélitsa. Szerencsétlenül hadakozott Jakab 1528. észt. a Ferdinánd részén lévő Törők Bálinttal,
aki őt megverte, 6s araint írják, minden várait elfoglalta; mely ha
ugy volt is, ugy látszik, hogy ő azokat visszanyerte, legalább a bizonyos, hogy ő Mnrány várát azután is birta, melyben Basó Mátyást
tette kapitánynak. Bizonytalan hányadik eszteudőben halt meg. A
maga csak négy esztendős fiának tutorává Basó Mátyás kapitányt
tette, mig a tizenkét esztendőt az ő fia elérné, ki is a kis árvát Lengyelországba, Tarnóvi János nevű főember udvarába küldötte, olyan
szin alatt, hogy ott katonaságot tanuljon, valósággal pedig azért,
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hogy aimak minden jószágait itthon maga számai a elfoglalhassa, mely
czélját, hogy annál könnyebben elérhetné, azt a hirt hintegette, hogy
a kis árva meghalt. Minekutána Basót 1548. észt. megölték, ez az
ifjú Tornallyay Lengyelországból hazajött, és megmaradt jószágait, ne1
vezetesen Murán} 1, kezéhez vette.
Tördk József. Török nemzet volt, bizonytalan hányadik esztendőben esett a magyarok fogságába, Zsigmond király idejében. Szüntelen a király udvarában lakott, ott keresztyénné lett. Ugyanakkor,
mikor Zsigmond Szerecsen Miklóst, a mesopotamiai fejedelemhez küldötte, ezt a Józsefet az ahordai tatárok urához rendelte követségbe,
hogy azt a Magyarbirodalmat háborgató törökök ellen ültesse fel.
Egészen a király kívánsága szerént járt el ezen dologban. melylyel,
és egyéb szolgálataival Körös és Zágráb vármegyékben sok szép jószágot nyert Zsigmondtól 1428. észt. Bizonytalan, ha váljon ennek fia
volt-e vagy sem Ambrus, aki következik.
Török Ambrus. Soproni föispáu ó* kapitány volt 1464. enzt.,
amikor Fridrik" császár Mátyás királynak egy levelében azt irta, hogy
amely császár embereit ez az Ambrus elfogott, és most is fogva tart,
azokat el ne bocsássa, hanem küldje a császárhoz, hogy azokat érdemökhez képest megbüntethesse. Mátyás azt irja vissza, hogy azoknak
elfogása, az ő akaratjával nem esett, mindazáltal gondja lesz reá, hogy
vaktában el ne bocsáttassanak, minthogy sok kárt tettek, mikor Sopron
külső városát felégették. Azután való esztendőben ismét arról tett panaszt Fridrik, Ambrus ellen, hogy amely városokat Fridrik Magyarországon bir, p. o. Kis-Mártont, Kőszeget, Forchensteint és egyebeket, azokat Ambrus arra kényszeríti, hogy Mátyás királynak, a törökök ellen való hadra bizonyos adót fizessenek, és hogy Ambrus Fridriknek hadat izent. Ezen vádnak első részére azt felelte Mátyás, hogy
Ambrus igen helyesen cselekszi az adó sürgetését, mert azt az egész
országnak megegyezéséből cselekszi, és abban azelőtt maga Fridrik is
megegyezett vojt. A vádnak második részére pedig azt a megjegyzést
tette Mátyás, hogy ő a levél párját Ambrustól elkérte, melyet Fridrikhez küldött volt, de ő abban hadizenést nem lát, hanem abban
csak azokat a városokat fenyegeti Ambrus, amelyek a tartozott adót
meg nem adnák. Utoljára azt is jelentette volt Fridrik, hogy őt némely jobbágyai kérték, hogy engedje meg nekik, hadd pótolják vissza
a magyar jobbágyokon az Ambrus erőszakoskodást, és hogy már azokat nehezen is tartóztathatja. Erre azt jegyzetté meg Mátyás, hogy
Fridrik könnyen meghallgatta jobbágyai kérését, mert azok igen
sok inéltatlanságot követtek el a magyarokon, azért kéri Fridriket,
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hogy jobbágyait a békesség pontjaihoz szorítsa. Semmi haszna nem
lett ezen kérésnek, mert azután kevés napokkal a Frídrik emberei
Ambrust az utón megtámadták, hét szolgáját elfogták, magát Sopronba bekergették, onnan hit alatt kihitták, de esküvésők ellen,
nyíllal egyik karját általlőtték, és a külső várost felperselték. Idővel letette Ambrus a főispáuságot, és Somogy vármegyében Sziget
várában lakott magánosságban, melyet Mátyás király ajándékozott
neki. Mindazáltal Szent-Erzsébeti Györgygyei ismét felvállalta a szörényi bánságot 1479. esztendőben. Fiai András és Imre voltak.
Török István. Bizonytalan micsoda atyafisága volt Ambrussal.
Ennek buga volt Török Orsolya, Nádasdy Ferencz felesége, Nádasdy
Tamás palatínus édes anyja. Nagy gondja volt enuek az Istvánnak
Nádasdy Tamás tanítására.
Török András. Ambrus fia. Két leánya maradt, u. in. Margit,
aki Sulyok Gáborhoz, és Ilona, aki osztopáni Perneszy Imréhez ment
férjhez.
Török István, ügy látszik a most emiitett András'fia. Egy
leánya Margit, aki a pápai várban született 1540. észt., Nyáry Lőrincz felesége lett, és Király-Helmeczen halt meg 1570. észt.
Török Imre. (Enyingi). Ambrus fia. Belgrádi bán volt második
Ulászló idejében. Az enyingi vagy eningi vezeték név, Fehér vármegyében fekvő Enying faluról ragadt reá. Jelenvolt a rákosmezei diétán 1505. észt. Azután tíz esztendővel, mikor Szapolyay János Sarnónál a törökökkel szerencsétlenül ütközött meg, hitta volt oda Imrét
is, de ő változó egészsége miatt el nem mehetett, hanem a keze
alatt lévő őrző seregnek egy részét elküldötte az ő segítségére, és
egynéhány ágyút. Kérte ugyan Szapolyayt, hogy ágyukat ne kívánjon ő tőle, mivel egy törökökhöz,olyan közel lévő várat, mint Belgrád, veszedelmes dolog, ágyuk nélkül hagyni, de haszontalan volt
az ő kérése; Szapolyay pedig az ágyukat mind oda vesztette, melylyel aztán idővel nem kevéssé siettetett Belgrádnak török kézre kerülése, mivel az elvesztett ágyuk helyett, soha másokat oda nem vittek. Nagy kedvességben volt ő az ifjú Hunyadi János előtt, ki is ö
neki Zágráb vármegyében Krupa várát, Bács vármegyében pedig
Futak városát adta ajándékba. Épen akkor halt meg 1521. esztendőben, mikor Szulejmán török császár nagy erővel készült Belgrád elfoglalására, melyben ugy látszik, nem boldogulhatott volna,
ha Imre élt volna, Pákosy Krisztinától Miklós és Bálint fiai maradtak.
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Tftrftk Bálint. (Enyingi). A közelebb leirt Imre fia. Atyja hivatalát viselte 1521. észt. Lásd Báthori András. Minthogy Hederváry Ferenczczel kiváltképen ketten voltak okai Belgrád török kézre
lett jutásának, a budai diéta mindkettőjöket számkivetette, és Lajos
király a Bálint jószágait Batthyány Ferencznek adta 1522. észt.,
amint Istvánffy irja; mely ha ugy volt is, de bizonyos az, hogy már
1525. észt. Bálint a királynak kegyelmében volt, és minden vád alól
felszabadult, noha még akkor Hederváry grácziát nem kapott. Jelenvolt ő a mohácsi veszedelemben. Lásd Káskay Gáspár. Mely után midőn Szapolyay János és első Ferdinánd egymással a magyar királyság felett villonganának, ezt a különben nagy embert, a zenebonáknak szélvésze, hol Ferdinándhoz, hol Szapolyayhoz hajtotta, mindaddig
mig utoljára csakugyan a Szapolyay ház áldozatja lett.
Hogy először inkább akarta Ferdinándnak magyar királyságra
való magasztalását, azzal mutatta meg, mert ő is ott volt 1526.
észt. a pozsoni diétán annak megválasztásakor; de már Szapolyayt
követte 1527. észt., mikor a híres Iván -czárt Szegedhez közel egy
Diód, vagy amint mások irják, Hágtornyos nevű faluban megölte.
Lásd Fekete János. Azonban még el sem múlt ez az esztendő, mikor Ferdinánd augusztus hónapban Budához közelitvén, onnan Szapolyayt kizaklatta, Bálint pedig azelőtt harmad nappal, Batthyány
Ferenczczei és Orbánnal a Ferdinánd táborába ment, és azzal mentette magát, hogy ő eddigis elment volna Ferdinándhoz Ausztriába,
de a Szapolyayhoz ragaszkodó tartományokon keresztül, oda a maga
katonáit el nem vihette volna, ha pedig egyedül, vagy kévésed magával ment volna oda el, ott kevés hasznot tehetett volna. Most tehát örömmel jött a maga huszárjaival a Ferdinánd táborába, és neki
a hadakozásokban teendő szolgálatját igéri. Örömmel fogadta őt Eerdinánd is, annyival inkább,- mivel az ő mintegy négyszáz főből álló,
és mind tánczoló paripákon ülő válogatott magyarjainak tekintetökből és ábrázatjokból, Mars lelke tündöklött ki, az Ursinus Velius kifejezése szerént. Sokat is tett ő ezekkel azután kevés hetekkel, Egerhez közel, a Szapolyay fővezérének Bodó Ferencznek megverésére és
elfogására. Pekry Lajossal háromszáz könnyű lovast vezérlett Eatzianer
János alatt, mikor az Kassához köze), Szina nevű falunál, Szapolyay
János seregét megverte 1528. észt. Azután Tornallyay Jakab ellen
küldötte őt Eatzianer János, aki a szinai veszteség után sem akarta
Szapolyayt elhagyni. Szerencsés volt Bálint itt is, és Jakab embereit
szélyelszórta, 8 minden várait elfoglalta. Ott volt Katziáner Jánossal Likava és Trencsén megvételében is, s kivált Trencsént az ő ta-
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nácsára adták fel Baracska? Pál és Kosár Benedek. Nem szolgált igy
neki a szerencse a Bárczaságon Erdélyben 1529. eszi Lásd Gerendy
Miklós.
Ő ótalmazta 1530 észt. a Somogyban Sziget várát, mikor azt
Nádasdy Tamás, Szerecsen János, Kápolnay Ferencz és mások Szapolyay számára el akarnák foglalni. Az ostrom alatt sokszor, még pedig
igen kedvező szerencsével ütött ki a vívókra, mind a magyarok, mind
az azokat segitő törökök közöl sokakat levágott. Elfogta pedig egyszer a többek közt Nagy Imrét, huszonötöd magával, és minekutána
azt először igen megmocskolta volna, megölette, és fejét egy rúdon
a vár falára felszuratta, és Nádasdynak azt izente, hogy ö ezt azért
cselekedte Nagy Imrével, mert azelőtt harmad nappal, Imre, egy
töröknek, egy lóért egy keresztyén gyermeket adott cserébe. Lásd
Báthori György.
Elment Bálint Ferdinánd királylyal és Bakics Pállal 1532. észt.
a regensburgi német diétára, abolott is a magát kedveltetni tudó
Hippolit kardinál, a pápa követe, mind Bálintnak, mind Bakics Pálnak egy-egy zászlót ajándékózott, melyen mindeniken, a megfeszített
Krisztus képe, igen szép munkával volt kivarrva: de adott ezenkívül
mindeniknek aranyos bársony ruhákat, olasz kardot és arany lánczokat, mely ajándékokat Bálint és Bakics szép paripákkal és magyar
görbe kardokkal váltottak fel a kardinálnak.
Azonban naponként közelgetett Magyarországhoz Szulejmán török császár, háromszáz ezer flVből álló roppant táborral. Hazajöttek
tehát Bálint és Bakics Regensburgból, és a pápa pénzén fogadott
nyolczezer zsoldos magyarnak vezérlését, kezőkhőz vették, s azokkal
magokat Bécs alatt bonánczolták Beérkezik egyszer Szulejmán az országba, és Kőszeg ostromlásában egynéhány napokat csak híjába tölt,
Jurisich Miklós hallatlan vitézsége miatt. Hogy tehát ilyeu messze
földre való utazása teljességgel híjába ne veszne, Kászon nevű baaát
elküldi Szulejmán Ausztria prédálására tizenötezer emberrel, ahol az
már azelőttis próbálta a járást. Valamerre ment Kászon, mindenütt
lángban és füstben hagyta a városokat és falukat, azoknak lakosait
pedig rabszijra kötözve hurczolván , Linczhez közel, egészen az Eus
vizéig hatott, ugy hogy Ferdinánd Linczben meg nem mert maradni,
hanem Straubingába Károly császárhoz ment, a segedelem sürgetésére. Nem ment tovább Kászon, hanem az eddig zsákmányolt nagy
prédával, Kőszeg alá Szulejmánhoz visszaindult, de aki már akkor onnan Grécz alá szállott, melyből Kászon semmit sem tudott. Ezen
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visszafelé való útjában, egyebek is derekasan rnegritkitották ugyan a
Kászon seregét, de utoljára Bálint, Bakics és tallóczi Bánffy Boldizsár kaszabolták azt le Németujhelyhez nem messze, annyira, hogy
abból igen kevesen szabadulhattak el.
Az auránai perjelség gubernátorságát magára vállalta Bálint
1535. észt., amikor egyszersmind azt is megengedte neki Ferdinánd,
hogy amely jószágai a perjelségnek zálogban vágynak, nevezetesen
azokat, melyeket Zriny János és Miklós tizenháromezer magyar forintban bírnak, kiválthassa, és mindaddig maga kezénél tarthassa, mig
vagy maga Ferdinánd, vagy annak maradéki a váltságot neki megforditandják. Ugyanakkor az ő fiát Jánost, auránai perjellé tette Ferdinánd, oly feltétel alatt, hogy mihelyt nevekedik, a jeruzsálemi sz.
János szerzetébe álljon.
Istvánffy azt irja, hogy ennek az esztendőnek vége felé ismét
megcserélte Bálint a maga urát, és Szapolyayhoz állott, melynek ilyen
okát adja: Bakios Pál, a maga születése napjára, t. i. Péter Pál napjára, magához hitta Bálintot vendégségbe Lak várába. Ebéd után, mikor hazafelé való útjában Bálint a maga kocsijába szunyókálna, Dely
Pál, a Bakics lovasainak egyik hadnagya, az ut mellett lévő bokrokból
előlugrik, és egy fejszével nagy erővel Bálinthoz vág, de szerencsére nem
találja, hanem a fejsze a kocsi oldalában marad, Dely pedig lóra kap,
és az erdőben utat veszt. Bálint azt hitte, hogy ezt Dely, a Bakics
izgatásából cselekedte, és épen azért Bakicsot egy szál kardra hitta,
melyet Bakics el is fogadott, noha tagadta, hogy Delyt ő lovalta
volna. Ferdinánd vetette magát közbe, a bajvivast keményen megtiltotta, és azt parancsolta, togy az ő bírósága alatt pereljenek. Későilőtte Bálint azt várni, ázértiu Szigetről, a maga várából Pécsre, onnan Budára ment Szapolyayhoz, és akkor adta neki Szapolyay Debreczent, mig azt tőle tizenhatezer forinton kiválthatná, és Hunyad várát. Ettől fogva mind végig Szapolyaynál maradt. Mikor Szapolyay
1540. észt. Majláth István és Balassa Imre vajdák ellen ment Budáról Erdélybe, Hunyadnál ezer lovassal és ugyanannyi gyaloggal jött
neki Bálint eleibe, amikor őt Szapolyay mindjárt maga hadainak fővezérévé tette. Csakhamar megvették Almás, Léta, Diód várait, melyek
után Fogaras vára vívását bizta ő reá és Báthori Andrásra ötezer
magyarral Szapolyay, ahova a két vajda miutegy három század magokkal zárkózának, maga pedig Szapolyay Gyula-Fehérvárra ment.
Sokszor kívánt volna Majláth szembe lenni Bálinttalr de nem engedte
meg Szapolyay. Azután követek által alkudoztak, de nem köthettek.
Hogy a vár meg nem vétethetett, egyik oka az volt, mert Bálint
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igen terhes nyavalyába esett, és Gyula-Fehérvárra kellett neki magfát vitetni.
Azonban kevés napok alatt Szapolyay meghalt, és őt hagyta
egyiket a maga fia tutorának, és a hadak főkapitányának. Tntor
társai Martinuzzi György püspök, és Petrovich Péter voltak. Ezekkel
együtt irta meg Zsigmond lengyel királynak, mint Szapolyay ipjának, annak halálát. Azokkal egyetértvén küldötte Szulejmán török
császárhoz Verböczy Istvánt, általa annak védelmébe ajánlván Ferdinánd ellen a Szapolyay árváját. Azokkal hirdetett volt egy gyűlést
Tordára, de amelyből semmi sem lett, mert őket mindnyájokat a
holttesttel együtt a Szapolyay özvegye Budára parancsolta. Igen nagy
szükség is volt Budán ő rajok. Ugyanis az ő oda érkezésök után,
csakhamar egy alkalmas sereget küldött Ferdinánd az országba, Vels
vagy Fels fővezér alatt, ki is Visegrádot, Váczot, Pestet elfoglalván, Budát is keményen próbálgatta, de azt Bálint olyan állapotba
helyheztette, hogy Vels onnan nem sokára kénytelen volt Esztergomba visszaindulni. Útjában próbát tett Vels Fehérvárral, mely fel
is adta neki magát Perényi Péter szavára. Hogy ezt megtudta Bálint, utánament Velsnek egynéhányad magával, és Fehérvárt vissza
akarta foglalni, de- a városbeliek ő előtte a kapukat bezárták, melyen való boszúságában, a külső várost fel prédái ta. Segítsége érkezvén a városnak Perényitől, ő azt odahagyta. Még min ekelőtte Vels
Buda alá szállott volna, követei által Mohammedet a belgrádi, és
Usrefet a bosnyákországi basákat, arra kérte vala a Szapolyay özvegye Izabella, hogy neki Ferdinánd ellen jöjjenek segítségére; de
azok magok fejétől, Szulejmán császár parancsolatja nélkül, nem bátorkodtak eljőni. Azonközben Verböczy megérkezik Konstantinápolyba,
és ott Szulejmántól igen jó választ nyer. Ugyanis mindjárt parancsolatot küld, amár említett Mobammed és Usref basákra, hogy fejők
vesztesége alatt Izabella segítségére- siessenek. Azok mindjárt a Dunára gyűjtik a Dráva és Száva vizéről a hajókat, azokat ágyúkkal,
eleséggel s a t. megrakják, és a Dunán felinditják 1541. esztendő
elején. Mivel pedig igen nagy hidegek jártak, ezen hajók a jég miatt
Tolnánál tovább nem jöhettek. De mihelyt a tavaszi szelek a Dunát
felolvasztották, ugy hogy az többé nem is- zajlott, megindították a
basák a hajókat, és a kezök alatt való népet. Hogy Budához közelitettek, elejökbe ment nekik Bálint Budáról, és a maga magyarjait, a
török sereggel egyesitette, s azzal együtt Váczot Izabella számára
elfoglalta, Pestet is próbálta, de ott meggyőzhetetlen ellentállásra
talált.
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Azonban Ferdinánd a német rendektől segítséget kapván, azt a
Koggendorfot egy alkalmas táborral Buda alá küldi,-aki már ezelőtt
tiz esztendővel bijába próbálta azt megvenni. Sokszor kicsapott az
ostrom alatt Bálint a Roggendorf embereire, és erejéhez képest, azoknak sok nyughatatlanságot okozott. Hogy meghallotta Szulejmán Buda
állapotát, ismét két basát küldött annak segítségére, maga pedig egy
más táborral Adrinápolyban állapodott meg. A török sereg eleibe két
ezer lovassal ment ekkor ki Bálint, ós a basákat a dolognak miben
léte felől tudósította, kik is a Duna partján vontak sátort, nem messze
a Roggendorf táborához, melylyel .sok apró csatázást próbáltak a törökök, még pedig többnyire szerencsével. Bálint sokszor kicsapott a városból a magyarokkal, és ő is többnyire nyertes volt. Egykor a többek
közt, törököket is vévén maga mellé, Perényi Pétert a az. Gellért hegyéről leszorította, és akkor a németekben igen sok kárt tett, de még
többet tett volna, ha a Pestről, a Dunán általrepdeső golyóbisok, őt
nem tartóztatták volna. Írják, hogy egykor győzelemmel térvén vissza
Budára, az ablakon kinéző Izabellának, és a maga tutor társainak, a
maga véres kardját s karját mutogatván, azt mondotta nekiek, hogy
ő az efféle fáradságaiért ö tőlök, rövid nap jutalmat és ajándékot fog
kívánni. Ugyanakkor Varkóczy Tamás által azt izente Perényi Péternek , aki a Roggendorf táborában vitézkedett, „viseljen gondot
magáról, és az alatta katonáskodó magyarokról, mert nem sokára
el fog jönni ama nagy fene vad Szulejmán, aki őket szájának egy
fel tatásával el fogja nyelni." El is jött nem sokára Szulejmán, de
már akkor ugy megzilálták a törökök és Bálint a Roggendorf táborát, hogy annak csak kévésed része költözhetett által a Dunán
Pestre, és onnan tovább.
Hogy megszállott Szulejmán Ó-Buda mellett, a Szapolyay árváját kívánta ki a maga sátorába, akit oda Bálint is kikisért, a
maga tutor társaival s egyebekkel, de nem is jöhetett többé vissza
Budára. Ugyanis'mihelyt elfoglalhatta Szulejmán Budát, mindjárt
szemére lobbantották neki a basák, hogy Perényi Péternek megjelentette a Szulejmán jövetelét, melyet ha nem cselekedett volna, a
Boggendorf táborából a magyarok és a német lovasok idejében el
nem mehettek volna, és azok közöl csak egy is a török .fegyvert
vagy fogságot el nem kerülhette volna; melyre ő nagy bátran azt
felelte, hogy ő kötelességének tartotta a maga nemzetét megkímélni;
továbbá, hogy annál könnyebb volt bánni a Roggendort táborával,
minekutána az a magyarok és német lovasok elmenetelével nagyot
gyengült. Semmit nem használt az okos felelet, mert noha Szulej-
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mán mind a kis árvát, mind annak többi kísérőit visszabocsátotta; de Bálintot magánál örökösen megtartóztatta, ámbár Izabella is sokat munkálódott az ő elbocsáttatásán, a Szulejmán veje
Rostán basa által. Nem egyeznek benne meg az irók, mi okon
tartóztatta Őt le Szulejmán. Némelyek azt mondják, hogy az jutott
Szulejmánnak eszébe, amit az előtt kilencz esztendővel Eazon vagy
Kászon basa seregén követett el Bálint Németujhelyhez nem messze,
melyről oda felébb már emlékezet tétetett. Mások ugy gondolkodnak, hogy ő tőle, mint nagy eszfi, bátor és jó vitéztől Szulejmán tartott, és minthogy ő reá a magyarság nagyon hallgatott, attól félt,
hogy ha Őt itthon hagyná, ő miatta magát az országban jól meg
nem fészkelhetné. A bizonyos is, hogy Melius Péter, debreczeni híres
pap, aki ő vele egynéhány esztendeig élt, azt hagyta ő felőle emlékezetben, hogy mikor őt Buda alatt Szulejmán őrizet alá adta, neki
azt mondotta: „Nem tudom jó Bálint te féltél e én tőlem, vagy
nem? de az igaz, hogy én még otthon Konstantinápolyban is te veled
álmodtam.u Mindezekkel épen nem ellenkezik az, amit ismét mások
gyanítanak, hogy t. i. az Ő tutortársa Martinuzzi György vágta volna
le a fát ő alatta, és az ingerlette fel Szulejmánt ő ellene. Az a nagy
és sok jószág, melylyel Bálint a két hazában bírt, az a nagy tekintet, melyet ő magának az egész nemzet és Izabella előtt szerzett, az
a titkolódzást megvető nemes kinyílt szivüség, melylyel Ő a maga
értelmét, minden tartózkodás nélkül szokta kimondani; az a minden
akadályokat meggyőző eszesség és bátorság, melylyel ő a maga feltett czéljait végrehajtotta; és egyéb efféle elme és testbeli tökéletességek; oly hegyes és szenvedhetetlenül szúró szálkák voltak mindenkor a magánál nem csak felébb valót, de csak magához hasonlót is
irigységgel és boszúsággal néző Martinuzzi szemeiben, melyek miatt
6 semmi eszközt és utat módot nem láthatott illetlennek és tilalmasnak, amely csak a Bálint megbuktatására és megrontására szolgálhatott. Mind ezekhez kétség kivül hozzá járult az is, hogy Bálint, a
Calvin uj tudományát, nemcsak maga szitta be, hanem annak mások
előtt is, igen buzgó pártfogója s előmozdítója volt, és azt minden
maga jószágaiban, u. m. a Balaton mellékén, Somogy és Veszprém
vármegyékben, ahol többnyire minden várak s faluk őt uralták, ezenkívül Debreczenben és Erdélyben is Déva és Hunyad körül igen
hathatósan terjesztette. Akárhogy, akarmint volt pedig a dolog, elég
a hozzá, hogy őt őrizet alatt vitte el Szulejmán magával Ó-Buda alóL
Ugy látszik megérzette veszedelmét még Budán, mert épen akkor borzogatta Őt ki a hideg, mikor már kellett indulni a Szulejmán
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sátorához, és amint Istvánflry írja, sokat kérte társait, hogy őt engedjék otthon maradni, de azok reáerősödtek. Mikor Belgrád körül
járnának, Bálint még változóbb egészséggel kezdett lenni. Szulejmánban
volt annyi emberség, hogy őt beteges erővel a további utazásra nem
erőltette, hanem Belgrádban hagyta, és asztalára minden napra egy
aranyat rendelt neki, azzal a parancsolattal, hogy mihelyt megforduland és lábbadozni kezd, haladék nélkül neki utána induljon. El is
ment Bálint nem sokára őrizőivel Szulejraán után Konstantinápolyba,
ki is ott őt a hét toronyba záratta, aholott neki mind haláláig kellett az unalmak közt senyvedni. Mind maga, mind az ő felesége, és
két fia, sok ajándékozással próbálták az ő szabaditását, de mind haszontalan. Ezen egy pont alatt igért neki Szulejmán nem csak szabadulást, hanem basaságot is, ha a tőrök vallásra állana, de Ő attól
természettel irtódzott. A tömlőcz unalmait a többek közt azzal enyhítette, hogy vasárnaponként, Calvin tudománya szerént kidolgozott
magyar prédikácziókat hallgatott. Istváüffy öt, Bethlen pedig tiz esztendőre teszi az ő fogságban való szenvedéseinek idejét. De bizonyosabb az, az akkor élt Veráncsics Antal leveleiből, hogy 1550. észt
hozták neki holt hirét Konstantinápolyból október előtt, a Martínuzzi
onnan haza jött követei, azt állítván, hogy ő a hosszas unalom miatt
a basákat megbántotta,, és azok őt boszúságokban Ázsiába küldöttek
el, de minekelőtte a neki kirendelt helyre eljutott volna, az útban
meghalt, és igy kilencz esztendeig tartottak az ő tömlöczi ínségei.
Az ő felesége Pemflinger Márk leánya volt. Ez az ipa izelítette meg
legelőször ő vele a Calvin tudományát. A többek közt még ma is
két helyen van fenn az országban az ő emlékezete, u. m. Budán, a
fehérvári kapun, aholottis ezek a betűk vágynak V. T. (azaz Valentinra Török) 1541., ezenkívül Budához közel egy Turbal nevű faluban,
melyet ő bírt, és a melynek neve, a Török Bálint névből van összevonva s forrasztva. Fiai János és Ferencz voltak, kik is atyjok jószágain ugy osztoztak meg, hogy amely várak s városok Erdélyben, vagy
ahoz közelebb estek, azok Jánoséi lettek, amelyek pedig Magyarországon voltak, azok Ferencznek jutottak. Sziget várát önkényt általengedték Ferdinándnak, mivel azt a török ellen magok erejével nem
ótalmazhatták.
TOrftk János, A közelebb leirt Bálint fia. Igen jó módot talált
benne 1550. é s z t , hogy legalább egynéhány törökökön boszút álljon
édes atyja szenvedéseiért. Ugyanis a Szapolyay János özvegye Izabella
sürgetéseire, Eászon, a budai török basa, Erdélybe ment egynéhány
ezered magával, Lippa felé, és Tőtváradján szállott meg, oly czéllal,
21*
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hogy Martinuzzi György püspökön, s Izabellának más rósz akaróin
boszútálljon. Ámbár mind ez ideig a legnagyobb hűséggel viselte
magát Török János Izabellához, mindazáltal a törökök iránt való boszúságból, ékkor oda hagyta Izabella udvarát, és haza Hunyad várába
ment, hogy ott módot keressen a törökökön való boszúállásra. Azonban meghallja, hogy Kászon, Ferhát nevű agával, kétszáz törököt küldött előre Dévára. Forgách azt írja, hogy ismét ötszáz török jött
volna pévára Vászontól Ferháthoz. Ezen törökök ellen egy éjjel, csak
száz tizenhárom lovassal, és hatvanhét gyaloggal indult János Hunyadról. Hogy hajnal felé Dévához ért, a még álmos törököket minden
felől megtámadtatja, és nagyobb részént levágatja. Maga János lovon
ülvén, a gyalog viaskodó Ferhátra találkozván, azzal összecsapott, és
azt jó ideig tartott vagdalkozás után, ha mind igen nehezen is, elgyalázta s általverte. Annyival örvendetesebb volt ez a győzelem,
hogy János csak négy embert vesztett;' azonban Kászon is ennek
hirét meghallván, Erdélyben nem merészlett megmaradni, hanem minden további szerencse próbálás nélkül Budára visszavándorlott. Forgáchnak ezen előadásától, egy keveset különbözik a Tinódié, ki is igy
irja le a dolgot:
Ifjú vitéz Török János elbúcsúzék,
Királyné asszonytól, mert ő néki nem tetszék;
Gondola és szóla: „Kérlek meghallgassad
„Kegyelmes asszonyom nékem megbocsássad
„Én búcsúmat veszem, kérlek ezt ne bánjad,
„A török énnekem nem barátom azt tudjad.
„Lám Felséged tudja, törökek elveszték,
„Én vitéz atyámat megrágák, megevék,
„Jó Török Bálintot hamis hittel veszték,
„Én szegény fejemet öcsémmel árvává tevék.
„Én vélek egy hadban nem akarok járnom,
„Inkább mindenkoron ellenek állanom;
„És ha lehet tőlem, azon gondolkodom,
„Atyám haláláért rajtok akarok halnom.
Királyné asszonytól az urfi elválék,
Jó Hunyad várába mikoron érkezek,
Csak másod nap neki vígan azt beszéllek:
„Déva városában kétszáz török nyugodnék.
Vitéz Török János oly nagy örömbe lön.
És a nagy Istennek hálaadásba Ion,
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ö jó szolgáival hamar tanácsba Ion,
Csak száz hetvenöt magával készületbe lön.
Ez nrfi indula, az várost megfité,
Tisztességgel nagy nyereséget ott nyeré,
A két száz törőkét, mert ő ám megveré,
A fő agájokat ám ő ott megőleté.
Zászlót igen szépet egy törökkel kflldé
Ajándékon Fráter (Martinuzzi) Györgynek hamar külde,
Azt jó nevén vévé, ugyan megköezöné,
És mind Erdélyország tőle jó nevén vévé.
Ezt meghallá Kászon, el kivakarodék. —
Elindula Kászon basa nagy éhséggel,
Maroson költözök éjjel sietséggel,
Lippa felé siet nagy hertelenséggel.
Akkor Varkucs Tamás valaegy kis érővel,
Simándnál gyfijtezik; mert nem sokan yala,
Kászon basa hallá, ottan elindula,
Varkucs hallá; hamar előle elszála;
Reávigyázván ő, a Körösön általszála.
Ezt megérté Kászon onnan ő eltére
Eéncses Buda felé ő hamar siete*
Tgen meghomályositotta azzal ezen győzelmét, hogy még ugyanebben az esztendőben, a maga feleségét, Balassa Borbálát, akit paráznasággal, igazán-e, vagy hamisan vádolt? nem tudhatni, csak maga
oktából, 8 minden törvénylátás nélkül fővétellel büntette meg.
A következett 1551. észt. újra hasonló vitézséget mutatott Lippa
várának s városának Ulaman, Uliman vagy Ulomán törők basától való
visszavételekor, amikor már ő igen hűséges követője volt első Ferdinánd királynak, minekutána már Izabella Erdélyből kiment volna. A
maga magyarjaival, és a vasas németekkel a Maros vize mellett állapodott ő meg Lippánál, közel a Báthorí András és Nádasdy Tamás
huszárjaihoz, a fővezér Casztaldó rendelése szerént. Itt kellett neki a
parancsolat szerént akkoris állani s vigyázni, mikor a tábornak másik
része, a városbeli törökökön erőt vett, és a város kőfalain szabadabban mászkálhattak be a mieink. A városban megrémült törököknek
egy része a várba vette magát, mintegy hétszáz lovas pedig a Maros
felől való kapun rohant ki, de azok is a bódúlás közben kétfelé.szakadtak, és közölök mintegy negyedfélszáz a parancsolt helyen álló
Török Jánosra bökkent, araikor ő is álló helyéből kimozdult magyar-
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jaival, és azokat nagyobb részént levagdalta, ami kevesen elszaladhattak közölök, azokat a Báthori lovasai aprították le mind egyig. Ezt
bővebben adja elő Tinódi ezen verseiben:

:

Lajtrákat nagy sokat falhoz támogatnak;
Sok helyen vitézek kőfalon behágnak,
* Belől törökökkel nagy viadalt tártnak,
Az álló seregek, mind helyeken állanak.
Zörög az ég Lippán nagy sivalkodástól,
Jézust, AUát, nagy felszóval kiáltástól,
Sok puska hányástól, sok kard. csattogatástól,
Az ég homályosult mind a kétféle portul.
Az Ulimán látá, népével futamét,
Jó Lippa várába szertelen béesék.
Népe a kapuig kegyetlen vágatok,
Árokba a hídról nagy sok török leesék.
Legottan a török kétfelé szakada,
Egyik rész a várba el bészalada,
Másik rész egy kis kapun kiszalada,
/ Hétszáz lovag török városból kiszalada.
Álló sereg ám ott háromfelől vala,
Az egyik sereggel Török János vala,
A szerencse akkor lám ugy hozta vala,
Fele a hétszáznak ő reá talált vala.
Midőn a törökét, vitéz hogy meglátó,
Ottan a sereget reája nőditá,
Szömbe törökökkel ott erősen viva,
Vitézekkel öszve sok törökét hullata.
A Maroson törökök általgázlának:
Báthori Andrással vitézi jutának,
Vitézek meg vissza törökeket vágák,
Spaniolok miá a vizbe behalának.
Sőt jó Török János ügyében talála
Az egy fö törökre, kivel szömbe álla,
Török János lován immár hét seb vala,
Szömbe a törökkel ott oly igen ví vala,
A szerencse neki bizony jól szolgála,
Törökét lábáról mert ő letaszita,
Hegyes tőrrel földön oly igen jakdosa:
Török a földről hozzá igen vág vala.
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Találá a török urfinak a lábát,
Félig ketté vágá az ő kengyel vasát
És megsebesité csizmáját kapczáját,
Végre ott megöle Török János a pogánt.
Dúlák fel sákmánlák a Lippa városát,
Minden felöl körülvevék- ők az várat,
Kasokat töltenek, rakának tornyokat
Négy felől szegezének reá szép álgyúkat stb.
Hogy még nagyobb jussal bírhassa Debreczen városát, mint
eddig birta, négyezer forintot adott Izabellának, melyben már akkor
is volt ezer kétszáz tizenhat porta. Erdélyben Déva és Lippa közt,
egy kastélyt kezdettek volt a törökök építeni, hogy abból egész Erdélyt zabolán tarthassák, és már a kastélyba katonákat is szállítottak.
Minthogy Hunyadot és Dévát ez a János birta, leginkább őt érdeklették volna azok, ha ott magokat megfészkelhették volna; reájok ütött
azokra 1555. észt., és azokat mind levágta, a kastélyt pedig szélyelhányatta. A török császár Debreczenben az ő jószágában 1561. észt.
egy kastélyt akart építtetni, s azt katonákkal megrakni, melynek mimódon vehette János elejét, nem tudhatni. Halála 1562. észt. 7. jun.
történt, ugy látszik Déván. János és Bálint fiai maradtak.
Török Ferencz. Ez is a nagy Török Bálint fia, és igy a közelebb irt János testvérje. Az osztályban neki jutott jószágok s várakPápa stb., nem a Szapolyay ház, hanem első Ferdinánd király birodalmában esvén, mindenkor megtartotta hűségét, mind Ferdinándhoz,
mind annak fiához Maximiliánhoz. A győri kapitány Eck gróffal, Magyar Bálinttal, Gyulaffy Lászlóval s másokkal, együtt fáradozott Hegy esd várának a törököktől való visszavételében 1562. észt. Ugyan
Eck gróffal együtt ment Palota vára alá 1566. észt., hogy onnan, a
Thúry György nyakáról elfizze a budai Oroszlán basát. De mivel már
akkor csak a hűlt helye volt a törököknek Palotánál, arról kezdett
tanácskozni a gróf és vele lévő urakkal, mit és hol mozdítson már
valamit a törökök ellen. Azelőtt harmad nappal, a maga egyik hadnagyát, Csokonay Demetert, elküldőtte vala Ferencz a táborból egynéhányad magával, hogy kémlelje meg a törökök mozgásait. Épen
mikor legjobban állana a beszéd az urak közt, akkor érkezik elő Csokonay egy tőrök fogolylyal, aki azt állította, hogy Veszprémből két*
száz török mostanában kiment, és csak kevesen maradtak otthon.
Maga pedig Csokonay azt mondotta, hogy mikor őt a veszprémi törökök meglátták, ő reá sütöttek egy ágyút, és abban a pillantatban a
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vár falának egy része, nagy ropogással a mélységre lezuhant, melyből
a még fenálló résznek mivoltát is lehet gondolni. Ezt hallván Török
Ferencz, Thúry György s a többiek, mindjárt kérték a grófot, hogy
ezt a jó alkalmatosságot ragadja üstökön. Hajnal hasadtakor meg is
indította a gróf a tábort Palota alól, és déltájban Veszprém alatt
állapodott meg. Hogy meglátták á törökök a keresztyén tábort, két
ágyút lobbantottak arra. Amint elsültek az ágyúk , - a vár falának az
a része is, az ágyúkkal és pattantyúsokkal együtt, a mélységre omlott. Akkor berohantak a magyar s németek a várba prédálni s öldökölni. Sok török kereste a háláitól való szabadulást a magyar katonák ölében, melyből a lett, hogy a felhevült németek, a törökökkel
együtt, a magyarok közöl is sokakat megöltek. Elégett a templom,
melyet a sz. István király felesége Gizela építtetett vala, elégett a
torony is, a benne lévő harangokkal együtt.
Azután kevés napokkal jelenvolt Ferencz Maximiliáa királylyal
a győri táborozásban. Lásd Thúry György. Jelenvolt 1567. észt. a
pozsoni diétán, és ott ő rendeltetett ki Pethő Jánossal arra, hogy a
túl a dunai egynéhány vármegyékben lakó uraknak pereit, holmi jószágok felett igazítsa el, és a törvény ülést, még azon esztendőben
Pápán 15. aug. kezdje eL ügy látszik őt is megkereste volt, a Maximilián király ellen háborúságot gerjeszteni kívánó Bocskay György,
de mivel semmi roszban világosan utói nem éretett, neki a király
megkegyelmezett a pozsoni diétán 1569. észt. Ezen diéta után két
esztendeig sem élt. Ugyanis az ő halálát, mint újságot 1571. észt.
15. jan. irta meg Veráncsics Antal érsek Bécsből, Maximilián királynak, talán Prágába. Országh Borbálától egy fia István, és három
leánya maradt, u. m. Zsuzsanna, Nyáry Pál felesége; Kosina, aki
Hommonay Istvánhoz ment férjhez; és Ilona, de akiből mi lett, még
eddig nem tudhatni. Az özvegy Országh Borbála, férje halála után,
csak hamar gróf Eckhez, a győri kapitányhoz ment feleségül, de azzal csak kevés hónapokig, vagy hetekig élhetett, mivel Eck Győrben
a most említett 1571. észt. 14. máj. meghalálozott. Harmadik házasságra Geszty Ferenczczel lépett Borbála.
Török Bálint. János fia, Bálint unokája. Erdélyben lakott. Első
felesége Cserepovics Katalin 1572. észt. halt meg, és Dévához közel
egy oláh faluban temettetett el, abolottis az ő koporsó kövére ezen versek metszettek:
Olczaravit moerens hoc Margaretha sepulchruin
Condiderat natae quae Catharina suae.
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Ista virum Kató dilexit amore, Deumque :
Hanc genus, hanc pietas, nobilitatqne thorus.
Második feleségétől, Orbay Margittől, egy fia János lett, de aki mag
nélkül halt el; és Katalin leánya, aki először dengheleghi Mihálylyal, másodszor Vadász Mihálylyal lakadalmazott. Az özvegységre
maradt Orbay Margit, Apaffy Miklóssal, Küküllő vármegye főispánjával lépett második házasságra, kitől Ferencz és György fiai lettek.
Toso. Lásd Tas.
Tóth László. (Szomszédvári). Zsigmond és Albert királyok idejében, Zágráb vármegyében, fiz Unna vizénél egy Eosztanicza nevű
várat birt, de ő mag nélkül elhalván, azt a várat az Albert özvegye Erzsébet királyné, Ciliéi Frídrik és Ulrik grófoknak ajándékozta
1440. észt.
Tóth Mihály. Egynéhány esztendeig szegedi főbíró volt első
Ferdinánd idejében. Minekutána pedig a törökök Szegedet elfoglalták,
és ott Szulejmán török császár téglából egy erős várat építtetett,
Mihály a török jármot megunván, Szegedről, ahol őt a lakosok közönségesen szerették, Debreczenbe jött lakni. Halálos ellensége volt
a török névnek. Jelenvolt 1551. esztendőben Lippa ostromlásában, és
Balassa Menyhérttel ő is elment onnan ülomán basa után, annak
megfosztására.
A következett 1552. esztendőnek elején Erdélybe ment ő Casztaldóhoz, a Ferdinánd fővezérjéhez, és annak azt ígérte, hogyha valami sereget bizna^az ő kezére, ő Szegedet könnyű móddal visszavenné a törököktol, mivel az ő ott lévő ismerősei s jó akarói, ő neki
a kapukat minden bizonynyal megnyitnák, és ő az ott való hétszáz
halászszal is titkos egyetértésben van, akik az ő seregét a Tiszán
s Maroson oda szállítanák, ahova ő akarná. Minthogy egy szélesen
kiterjedő hasznú nyereség lett volna, ha Szeged kézre kerülhetett
volna, nem vélte Casztaldő* siketségre az ő beszédét, hanem tavasz
felé, egynéhány ismeretes vitézeket, mind magyarokat, mind idegen
nemzetbelieket, Mihály mellé kirendel. Ilyenek voltak Bakics Péter,
Dóozy Miklós, Dersffy István, ezenkívül a lippai kapitány Áldana
Bernát és Perez Alfons, mindketten spanyolok s a t. Debreczen környékén ötezer hajdút szedett össze Mihály, kiket ő Nagy Ambrussal
vezérlett. Minekutána ő ezeket egyesitette az emiitett vezérek seregeivel, azok őt a maga hajdúival előre elkuldötték szerencsét próbálni. Járatlan s szokatlan utakon, sásas nádas helyeken vezette ő a
hajdúkat, és olyan tekervényesen tette a mozdulásokat, hogy minde-
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nek azt gondolták, hogy Becskerekre szándékozik. Azonban egy éjjel
Szegednek fordul, a halászokkal a vizén katonáit általszállittatja, a
városnak legnagyobb kapuját inegnyittatja, a bátorsággal alvó törököket, nagy orditások közt szabdaltatja, úgy hogy maga Hederbeg is,
akire volt a város és vár őrizete bízva, fél mezítelen szaladhatott a
városból a várba. Sok török veszett el, mind fegyver által, mind a
Tiszába. Ekképen a várost elfoglalván, ötszáz hajdút küldött el, hogy
azok a várba is rontsanak be, de Hederbeg magát rendbeszedvén,
azokat nagynehezen visszatolta. Ezek is tehát visszamentek a város
dúlására s prédálására. Szörnyű volt a kincs, a pénz, az arany és
ezüst edény, ezeken felül a selyem és egyéb ruhák, melyeket a boltokból s másunnan a török és zsidó kereskedőktől, vámosoktól s a t.
összeszerzettek s ragadoztak a hajdúk. Azonban elérkeznek a többi
vezérek is, Áldana s mások a spanyolokkal, németekkel s magyarokkal. Ezek is mindnyájan szintén olyan édesdeden iszogatták a szerómi,
baranyai és somogyi jó féle borokat, melyeket a pinczékben találtak,
mint a hajdúk, úgy annyira, hogy a keresztyén táborban nagy zabolátlanság s függetlenség kezde uralkodni, és a közkatonák a vezérekre a tisztekre igen keveset hajtottak, az őrállőhelyekre ki nem
állottak a a t., kivált Horváth Ferencz sokat javaslotta, hogy tovább
ne szerencséltessék, hanem a nyert nagy prédával álljanak elébb; de őt
a hajdúk s egyebek kicsúfolták, és nyúl szívűséggel vádolták.
Ezek alatt Hederbeg, Alit, a budai heréit basát segítség iránt
megkeresi. Egy Damián nevű rácz ember által küldötte el hozzá a
levelet. Istvánffy azt irja, hogy Damián, egy galambot vitt el magával, és Budán Ali basával, két ugyanazon egy értelmű levelet íratott,
melyekben mindenikben ígérte Ali, hogy sietve fog menni Hederbeg
szabaditására. Egyik levelet vékony fonallal, vagy czérnával a galamb
lábára kötötte, másikat magánál tartotta, hogy igy vagy egyik, vagy
másik levél annál bizonyosabban elérkezzék Szegedre. Amint Budán
elbocsátotta Dámián a galambot, az a czédúlával együtt egyenesen haza
repült Hederbeghez, maga is pedig Damián egynéhány napok múlva
utána érkezett annak, és igy Hederbeg mind a két czédulát vette. Ali
sok várból magához vonván az őrző seregeknek nagyobb részét, egy jó
erős táborral nyomult éjjel-nappal Szeged felé. Az ő közelgetésének hiróre sem józanodtak ki a hajdúk, és sokan mások is; sem pedig a tisztek parancsolatokra is a csapszékeket s pinczéket oda nem hagytak. A
lovasok inkább engedtek. Azok Bakics Péter és Áldana szavára lóra
ültek, és a városból Ali eleibe kimentek. Épen a kapuban a Bakics lova
lerogyott, és arról maga Bakics is a földre leesett, melyből mindnyájan
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roszat jövendőitek. Hederbeg a lovasok kimenetelét látván, a városra
ágyúztatott, amikor aztán a hajdúk is csapatonként mentek ki onnan,
ha mind ténferegve is a lovasok után. Hogy a szegedi mezőre jutott Ali,
kétszer csapott össze a mieinkkel, és azokat mindenkor visszatolta. Főként a hajdúkat üldöztette Ali, eV akiket megkaphatott, mind levágatta.
Tóth Mihály nád kévéken úszott által a Tiszán huszad magával. Ali a győzelem után a városi népen kegyetlenkedett. ötezer orrt, és negyven zászlót küldött Konstantinápolyba. De neki is igen sokba került a győzelem.
Még el nem múlt ez az esztendő, hogy Tóth Mihály ismét egy
bizonyságát mutatta annak, hogy a törökök ellen nem elég a gyűlölség, hanem okos vigyázőság, és jó erő kellene azoknak szarvoknak
letöré&ére. Ugyanis ő volt a fő oka, hogy Lossonczy Istvánnak Temesvárba semmi segítsége sem érkezett, amint felébb Lossonczy István
alatt meg lehet látni.
Tóth Sebestyén. Ez is első Ferdinánd király alatt 41t. Általánfogva ellenkező indulattal viseltetett a törökökhöz, mint a közelebb ,
irt Mihály. Ugyanis ő önkényt török vallásra állott, és azután amint
csak tőle telhetett, nem csak tanácsával, hanem mint különben nem
utolsó bátorságú s karú vitéz, a keresztyén magyaroknak fosztogatásival is rontására járt. Ez volt az oka, hogy mikor aztán a szigeti
katonák őt horogra kerítették s elfogták, őt a nádor-ispány Nádasdy
Tamás, a keresztyén tábor szemei láttára megégettette 1556. észt.
Toxns. Lásd Taksony.
Trenesényi Máté. Lásd Csáky Máté.
Tnfcntum. Lásd Töhötöm.
Tvartkó. Bosnyákorszagi bán lett 1349. észt., de Lajos magyar
király megegyezésével 1366. észt., magát királynak koronáztatta, és
az időtől fogva királyi titulust viselt. A Tvartkó atyja Ulászló testvérje volt, a Lajos magyar király felesége Erzsébet atyjának, -István
bánnak, és e helyébe lett vala bánná huszonkét esztendőskorában. Mig
Lajos élt, mindég- megtartotta Tvartkó a magyar koronához tartozó
hűségét és engedelmességét; azután is ígérte ugyan 1385. észt. Gara
Miklóssal kötött szövetségében Erzsébet és Mária királynéknak barátságát, de szava mellett nem soká maradt, sőt már 1388. észt. mindeneknek szállást adott, valakik csak a Magyarbirodalom békességének felzavarását munkálták, p. o. Horváth Jánosnak, Patisaa Jánosnak és ezeknek követőinek. Nem elégedett azzal sem meg, hogy
Chulm vármegyét visszavette, melyet Lajos vett vala el ő tőle;
hanem Dalmácziában is sokat elfoglalt, mint Spalatró, Tragur (Traw)
és Sibenik (Sibenico) városait 1389. észt. Ugyanazon esztendőben szeDigitized by
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rencsésen hadakozott Lázárral, a ráczok királyával, a törökök ellen,
amikor Lázár ugyan elesett, de a győzelem a keresztyénéké lett.
1391. észt. halt meg. Egy maga nevét viselő, házasságon kivül származott fia maradt ennek a Tvartkónak, aki idővel hasonlóképen bosnyákországi király lett. Zsigmond magyar király ellen sokat torzsaikodott ez az ifjú Tvartkó. Nevezetesen pedig 1406. észt. Nápolyi
Lászlóval olyan egyességre lépett, mely szerént a Zsigmond ellenségit és pártosait, nem csak segítette, hanem mikor azokat Dalmácziából kinyomták, azok ő nála szabad menedékhelyet találtak. Ezen az
okon 1408. észt hatvanezerből álló fegyveressel ellene ment neki
Zsigmond, őt meggyőzte, Tvartkót száz huszonöt pártossal elfogta,
ezeket mind a Bosna vizébe hányatta, Tvartkót pedig fogságra Budára hozta. De uem sokára szabadon bocsátotta őt, mi után a maga
hűségére őt feleskette volna. A Tvartkó fogságba esésének és Zsigmond hűségére lett esküvésének az a gyümölcse lett, hogy sok dalmácziai város, u. m. Tragur, Spalatró, Sibenik, Aurána és Knin,
követeik által magokat Zsigmond kegyelmébe és ótalmába ajánlották.

u.
Dbul Mihály. Negyedik Béla és ötödik István királyok idejében
élt. Mikor még ötödik István 1262. észt. csak erdélyi herczeg, és
Magyarország egy darab részének ura volna, ennek a Mihálynak
ajándékozott a sáros-pataki várban egy félben maradt tornyot, hogy
azt építtesse meg és örökösen bírja maga és maradéka. Minekutána
pedig István királyivá lett, 1271. észt. Szabolcs vármegyében két
pusztát nyert ő tőle Mihály, melyeknek nevök Nunkupul és Tuth
volt Ez a Nunkupul és Tuth, talán csak az, ami alább Ubul István
alatt, Napkor és Guth. Ezeket a pusztákat ugyan még második András király ajándékozta vala Ubúinak, a Mihály atyjának azért, mert
mikor Kálmán herczeg az oroszok ellen hadakozott, Egyed, az Ubul
testvérje, ő mellette vitézül esett el; de valami módon elidegenedett
volt az a jószág az Ubul gyermekeitől, most hát azt István ennek
a Mihálynak visszaadta. A többek közt ez az érdeme volt Mihálynak,
hogy mikor István mellett hadakozott, jobb kezén és bal lábári nagy
sebeket kapott. Ez az Ubul volt a Kállay famíliának törzsöké. Két
fia volt, u. m. István és Pál. Ezeknek adta Kun László 1290. észt.
egy Karansebeseu költ levele által, a leleszi klastromon való jus pa-
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tronátust, melyet a Miczbán Simon fiától vett el, azoknak valami
hftségtelenségőkért.
Ubul István. (Semjéni). Mihály fia, első Károly király alatt
élt. Amadé palatínus némely jószágokat elfoglalt vala erőszakkal,
már vagy ő tőle, vagy pedig az atyjától, p. o. Semjént, Szt.-Mihályt,
Gúthot és Napkort. A szalacsi gyűlés, ahol a Bihar, Szabolcs, Szatmár, Közép-Szolnok, Kraszna vármegyei uraság és nemesség jelenvolt, Rátold Dósa előlűlése alatt, ezeket a jószágokat Ubul Istvánnak visszaitélte 1317. észt. A gyűlés végezését Rátold Dósa elküldötte a khályhoz, aki akkor épen Komárom vára alatt volt, melyet
Trencséni Mátétól akart visszavenni. A király a szalacsi gyűlés szenten cziáját, a vele levő érsekekkel, püspökökkel és egyéb főrendekkel
közölvén, azt helyesnek találta, és királyi levelével azt meg is erősítette. Belenics Pállal és Benedekkel is volt Ubul Istvánnak valami
osztó pere. Lásd Rátold Dósa.
Ubul. (Kállai). Mikor a génuai köztársaság első Lajos királyt
a velenczésekre hitta segítségül, és Lajos abbeli boszuságából, mert
a velenczések, azt nem engedték vala meg, hogy a Pádua és Ferrara
városbeliek ő tőle .vegyenek sót, tízezer embert küldött 13/9. észt. a
velenczésekre, ott volt ebben a seregben ez az Ubul is, és igy akikkel itthon valami, pere volt, azt azokkal nem folytathatta. Ezen az
okon maga Lajos azt parancsolta Diósgyőrben kelt levelében a palatínusnak, Gara Miklósnak, és az ország birájának, hogy az ő perének
elővételét halasszák, és hagyják abban az állapotban, melyben akkor
volt. Ugyanezt parancsolta Ubul Mihály iránt i s , aki itthon volt
ugyan, de a hadban lévő Ubul nélkül, dolgát folytatni nem tudta.
Talán ez a velenczésekre járt Ubul volt áz is, akifcez, Lajos halála
után, annak özvegye, Erzsébet királyné 1384. észt. egy levelet küldött Temesvárról, melyben őt eddig való hűségéről megdicséri, és
arra inti, hogy ezután is a királyi -ház ellenségivel, s különösen
Laczk Istvánnal, a volt erdélyi vajdával, ne társalkodjék s ne tartson.
Ugody Ferenc. Székesfehérvári prépost, kit is Martinuzzi György
ajánlására, Ferdinánd király, csanádi püspökké tett 1549. észt. Két
vagy. három esztendő múlva hagyta üresen a püspöki széket, Medgyaszay Ferencznek.
Ugra. E volt a legelső horvátországi bán, akit tudni lehet. Kálmán király idejében élt. Minekutána Kálmán nem csak egész Horvátországot meghódoltatta; hanem Dalmácziát is nagyobb részént a
maga hatalma alá hajtotta; de még Árba nevű sziget és város hátra
volt, annak megvételére, ezt az Ugrat, a bánt küldötte el tizenhárom
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hajóval Kálmán; de azuttal Ugra Arbát el nem foglalhatta; mert a
magyaroknak hajóit a nagy szél elszórta, az arbaiak is bátran viselték ellenök magokat, és egyet a hajók közöl el is fogtak 1102. észt.
Amint nevéből is lehet gyanitni, ez az Ugra magyar volt, és talán ő
volt az is, aki felől azt irja Thuróczy, hogy mikor Kálmán sz. László
idejében az egri püspökség elől Lengyelországba futott, Ugra nevű volt
egyik útitársa.
Ujrrin. Harmadik Béla és Imre királyok alatt győri püspök, és
mind a két király előtt nagy tekintetű és kedvességü ember voli
Mikor veres szakállu Fridrik császár 1189. észt. a keresztes hadakkal
a szent-föld felé, Magyarországon keresztül utazott, Béla nem csak
az, hogy őt szívesen fogadta, és egész táborát mindenféle enni-inni valóval dosztig tartotta; hanem egynéhány ezer magyarokat is adott
mellé, akik vele együtt a szent-földre vándoroljanak. Ezen magyarok
vezérévé Ugrin püspököt tette. Sok hasznát vette eleinte Fridrik ennek a magyar segítségnek , mert mindenütt e járt elől a csehekkel,
és a magokat előadott sok akadályokat, azokkal együtt elhárította,
melyeket a bolgárok és szerbek hánytak volt a Fridrik tábora eleibe.
De Nissa (Neisse) városán tul nem t messze mentek Ugrin és a magyarok Fridrikkel; mert Béla követeket küldött utánok, kik által azt
kérte Fridriktől, hogy az ő magyarjait mindnyájokat bocsássa vissza;
kiknek Fridrik, ha mind ránczos szemöldökkel is, szabadságot adott a
visszajóhetésre. Visszajött hát ekkor Ugrin és a magyarság nagyobb
része; de csak ugyan maradtak Fridrik mellett még is némely magyarok, akik ő vele utjokat tovább is folytatták. Nevezetesen Filippolis városa alól magyar főerabert küldött Fridrik a görög császárhoz, hogy attól % keresztes hadnak Görögországon szabados általmenetelt kérjen. Hihető azért hitta Béla a magyarokat vissza, mert megtudta, hogy a görög császár és Fridrik közt, nem igen jó egyetértés
van, neki pedig a görög császár veje volt, és igy annak rontására nem
akarta a maga népét bocsátani. Micsoda kedves embere, sőt barátja
volt Ugrin Imre királynak, megtetszik azon levélből, melyet ő iránta
küldött harmadik Incze (Innocentius) pápa a magyarországi papsághoz. Nagy hűséggel viseltetett Ugrin a kisded harmadik László királyhoz is, Imre halála után, és mikor Lászlót az atyja Bécsbe vitte, ugy
látszik Ugrin is elment azzal; mert ott Lászlónak reménytelen halála
történvén, holttestét Ugrin hozta vissza, hogy Fehérváron eltemettessék 1205. észt. Talán maga is azon esztendőben halt el, amikor már
esztergomi érseknek volt választva.
Ujrrin vagy Hngrin. Második András király
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szent-földre egyik utazótársa, azután pedig kalocsai érsek 1218. esztendőtől fogva Berthold helyébe. A nevét sokféleképen írják, p. o.
Ugolinu8, Hugelinus, Hugnevillus s a t. Mikor András király a sz.
földre "szándékoznék, költségeinek pótolására a magyar korona némely
jószágait elidegenítette; mint p. o. Zádort a velenczéseknek adta hajókért. Ezen dologban 1220. észt. azt irta harmadik Honorius pápa
Ugrin érseknek, hogy az olyan jószágokat, ha szinte András esküvés
alatt idegenítette is el, esküvését nem tartozik megtartani; mert
mikor őt megkoronázták, akkor arra esküdött meg, hogy az országot
és annak jusait a magok egész- voltokban csonkulás nélkül meg fogja
tartani. Ugyanakkortájban, ismét a szent földre készült Ugrin, és
evégre a pápától kért tauácsot mikor induljon el. A palatínus, Miklós, és Róbert, a veszprémi püspök lettek volna nevezetesebb társai;
de bizonytalan mi okon a szándék idétlent szült. Itthon igyekezett
hát Ugrin kipótolni amit a szent földön elmulatott. Ugyanis a király
Bosnyákországba küldötte őt, hogy onnan a patarén nevű eretnekeket
irtsa ki, azt ígérvén neki, hogy amely helyekből azon eretnekséget kitisztitandja, azoknak jövedelmeit neki fogja adni. Nagy hűséggel eljárt Ugrin a
reábizott dologban, András is megállott szavának, és a pápa is Ugrinnak
azokhoz való jusát levelével megerősítette. Hogy pedig az elnyomott eretnekség magát többé ki ne adhassa, a szerémi püspökséget 1229. észt. felállította. Bácson pedig egy olyan ispotályt fundált, melyben sok beteg
s nyomorult talált magának enyhelyet s tápláltatást. Negyedik Béla
király alatt 1240. észt., a pápa parancsolatjára Rómában kell vala
már húsvét ünnepét tölteni Ugrin érseknek; de mikor épen oda készülne, híre futamodik az országban a tatárok jövetelének, azért mind
neki, mind a többi hivatalosoknak itthon kellé maradni. Voltak olyan
agyafúrt magyarok, akik azt hireszteltók, hogy a tatárok felől való
hirt, csak a papok költötték, hogy Rómába ne keljen nekik menni;
sőt ugy látszik maga a pápa is kételkedett azon hírnek igazsága felől;
mert mind az esztergomi érseket, mind magát a királyt nagyon szór*
galmaztatta, hogy a hivatalos papokat minél hamarabb küldje. De
nem sokára utána érkeztek a hírnek a tatárok, és 1241. eszi márczius hónap közepén, már Pest körül égettek, gyilkoltak, pusztítottak.
Béla király Pest kőfalai közé rekeszkedett, s mivel igen kevés katonái
gyűltek össze sok iparkodása utánis, onnan ki nem jött, ámbár sokképen igyekeztek a tatárok őt onnan kicsalni. Nem tetszett Ugrinnak
a király félénksége, azértis egy csoport magyarsággal rajtok hajt a
tatárokon, a király tilalma ellen, és velők csatába akar bocsátkozni;
de a tatárok, mintha megfélemlettek volna tőle, megszaladnak előtte,
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melyet Ugrin látván, vérszemet kap, & annál inkább neki sarkanyuztatja a lovakat. Egy mocsáros helyre akadnak a tatárok, melyen
magok általgázolnak, és csak azt lesik, hogy Ugrin is, társaival együtt
azon helyre jöjjön; azonban mihelyt abba Ugrin beleért, visszafordulnak a tatárok, a mocsárt körülveszik, repitik a magyarságra a nyilakat, és annyira elfogyasztják, hogy Ugrin csak negyed vagy ötöd
magával nyargalhatott vissza Pestre, a királyt vádolván, hogy neki
segítséget nem küldött. Mindazáltal azutánis mindég hevesebb volt
Ugrin Bélánál, és nem nyugodott, mig őt seregével együtt Pestről
ki nem olvasta. Kiindul hát Béla a tatárok ellen, akik szokott hadi
fortélyok szerént, neki meg nem állanak, hanem mindaddig hátrálnak
előtte, hogy őt a Sajó vizéhez csalogatják, magok a vizén általmennek, és ott egy szép térségre szállanak. Biztatta és nógatta Béla a
népet, hogy magát a tatárok ellen, hazája s házanépe mellett emberül viselje; de mivel már ekkor, ugy látszik önkényt futottak a magyarok a magok veszedelmére, a király beszédét csak nevették, magok
sokaságához biztak; sőt ami csudálatos, még magok azt kívánták,
hogy a király Béla veszítsen. Minden éjszaka ezer katona állott vigyázaton. Mindazáltal egy éjjel, mégis oly titkon lopakodott vissza a
tatárság a Sajó vizén, hogy az őrállók csak azon vették észre magokat, hogy a nyilak zápora sűrűn hull rajok. Nagy kiabálással hirt adnak a
magyaroknak, akiket nagyobb részént aluva találtak. De résen állottak Kálmán herczeg, a Béla öcscse, Ugrin, az érsek és a templáriusok, vagy amint
a magyarok hittak, a veres barátok nagy mestere. Ezek összevervén magokat, a kezök alatt lévő csoportokkal elejökbe mentek a tatároknak, és darabig keményen viselték magokat ellenök, mig a többi magyarok a magok
szemeikből törölgették az álmot; de mivel sáska módra reájok felesedtek a tatárok, a sokkal nagyobb erőnek engedni kénytelenek voltak. Visszamenvén a szabadszájú Ugrin a táborba, mind Bélát, mind
az országnak nagyjait szunyátalansággal vádolja, és lésákoknak nevezi,
hogy hazájokat a. veszedelemből kiragadni nem iparkodnak. Némelyek
az ő pirongatására felkészültek, és az emiitett három vezérrel újra a
tatárokra ütöttek, némelyek pedig ugy neki szélesedtek, hogy az alattok lévő lovat is keresték. Kivált pedig Ugrin oly nagy erővel rontott be a tatárok közé, hogy aki csak őt meglátta, nagy sikoltással
takarodott előle. A többek is emberül vitézkedtek, de minthogy igen
kevesen voltak, nem soká állhatták a tatárok dühösségét. A veres barátok nagy mestere elesett, Kálmán és Ugrin sebet kaptak. Napfeljötte után két órával, közelebb nyomultak a tatárok a magyar táborhoz, azt körülvették, nyíllal lövöldözték, és olyan félelembe hozták,
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hogy az csak a fttásról gondolkodott, és híjába Matatta azt hol sxép
szóval, hol fenyegetéssel a király és ügrin. Magok nyitottak ufest a
tatárok a magyaroknak, akik aagy részént Pest felé tiltottak, de
mindenütt nyomokban voltak azoknak a. tatárok, és nagyobb résaéat
elöldösték. A ttbbi nagy emberek köet eleseit ebben a hadban Ugrín
is, és a kevée megmaradtaknál jó emlékezetét hagyta.
Ugrfn. Magyar volt ugyan, és a közelebb leírt Ugrinnak közelről való atyjafia; de csázmai prépost, azután pedig spalatrói érsek
lett 1244. észt., ahová maga negyedik Béla nagy dicséretekkel ajánlotta őt. Az akkori időhöz képest tanult tudós ember volt; a bátyja,
a kalocsai érsek költségén tizenkét esztendeig tanult Parisban. Maga
is tudta mind ezeket maga felől, valamint azt is, hogy ő jó famíliából való, a király előtt kedves, magas, sugár termetű, kellemetes
ábrázatu, ékesenszóló. Mindezeket megvallja felőle, Tamás a spalatrói
esperest is, akinek boszújára lett érsekké, és aki az Ő életét megirta. Kevéssel volt több negyven esztendősnél, mikor 1248. észt.
meghalt. Az ő kedvéért ajándékozta Béla a spalatrói érsekségnek
azt a földet, melyen a eettinai ispányság (jupanatus cettinensis) vagy
uradalom feküdt.
Ujfalussy Mátyás. A Szalkay László, esztergomi érsek, húszárjainak kapitánya volt, 1526. eszi, mikor őt Póterváradról némely
török szőkevényekkel, Lajos királyhoz küldötte Tomory Pál, hogy
azoktól a török császár szándékáról s készületeiről a király tudakozódhassák. Tizenhat forintot kapott Budán uti költségül..
Újhelyi Gjftrgy* Ugocsa vármegye küldőttje volt, Bekényi Miklóssal a rákoamezei diétára 1505. észt.
Ujwky Uffrin. Egy volt azon pártos íőemberek kőzól, akik
1299. esfct. nyokaadik Bonifaciua pápától, harmadik András király
elleneié, az egész onroág nevével más királyt kértek. A pápa el
is küldötte, nekik Róbert Károlyt, a nápolyi királynak Máriától, az
ötödik István magyar király leányátél való unokáját, aki 1800. eszi
augustusban Spalatr5ba érkezett. Onnan mikor kevés idő múlva íág*
vábhoz ment Bobért Károly, Ujlaky neki oda eleibe ment, ól királyi
módon fogadta, $B vele együtt ott mulatott mindaddig, míg harmadik
András meghalt 180 L esztendőnek mindjárt az elején. Akkor Ama*
dévai, Caáfcy Máiéval, és a többi pártosokkal, Fehérvárra kisérte Károlyt a koronásáéra; de mivel az ellenkező rész őket oda be nem
bocsátotta, Esztergomba mentek, abol az érsek Eatupány Gergely,
Motaytalan micBoda korosával Károlyt megkoronázta, de mind haIII.
22
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sfeontalan, mert még azután tiz esztendővel nyerhette el a kirélylIjlakY Ltaló. Macaói bán volt 1412. eszi, mikor a lengyetekoek zálogba vetett tizenhárom szepességi város contractusának Zágrábban ő is aláirta a maga nevét, több fő magyarokkal együtt. A
Hederváry famíliából származott. Atyja Bertalan, nagy atyja pedig az
a Hederváry Tót, vagy Kont Miklós volt, aki első Lajos király idejében Nápolyországban magát oly jelesen viselte, azután pedig vajda
és palatínus is lett. Az Ujlaky név a Szerémségen lévő Újlak vagy
Illők nevű városról ragadt Lászlóra, melyet ő biit,
Ujlaky Miklós. A közelebb leírt László fia, macsói bán, erdélyi
vajda, utoljára bosnyákországi király, és egyszersmind auránai perjel,
Albert, Ulászló, ötödik László, és Mátyás királyok idejében. Ifjúságának egy részét a Zsigmond király és császár udvarában volt neki
szerencséje tölteni. Mind Zsigmond, mind Albert idejében kezdette
nagyra menendő vitézségének jeleit mutatni, a törökök és csehek ellen való hadakban. Némely irók, Fristáki, vagy. Frístáczki nevet is
adnak neki, mivel Nyitra vármegyében Galgócz várát s városát birta,
melyet a tótok Freystáknak hívnak. Macsói bán volt már 1440. észt.,
mikor Erzsébet, az Albert özvegye, és Ulászló egymással a magyar
korona felett huzalkodtak Ö eleinte az Erzsébet részére állott, annak kisdedének, Lászlónak koronázásán Fehérváron megjelent, és azt
a pólyabeli csecsemőt, annak derekára kardot kötvén,.katonának beavatta, amint Aeneas Silvius irja. De az emiitett esztendő még koránt sem tölt el, hogy Erzsébetet odahagyta, és* Ulászlóhoz állott;
annak udvarlására Budára ment, és talán akkor tette ót Ulászló erdélyi vajdává, Hunyadi János mellé, akinek ő aztán mig az élt, igém
sok hadakozásában oly hűséges Achátese volt. Elment az Ulássló koronázására is Fehérvárra, ott máaokkal együtt annak hűségére feles*
)Lü4t, és ott fiozgony Simonnal ő viselte gondját Öara Láselónak,
akit fogva azért bizjak vala ő reájok & magyarok; mert a koronát
Erzsébetnek általadta, és most nem lehetett azzal Ulászlót megkoronázni.
*
'
Gara kiszabadulván a fogságból, fegyverrel akart magáért bo«*
pútállani; de Ujlaky Miklós és Hunyadi János, őt Bétasasét és Szekszárd körűi igen megverték. A következett 1441. észt. Belgrád körűi
segített Hunyadinak, Isák török basát megverni; uzntin való esztendőben, a Vaskapunál nyert győzelem dicsőségének is egy része ő reá
háramlott. Mikor 1443. eszi Hunyadi, Ulászló királyival Szerbiába,
Bácz és Bolgárországba a törökök ellen ment,, akkor nem mehetett

Digitized by

Google

el ő velők üjlaky valami betegsége miatt. De mig oda jártak, meghallotta Hunyadi, hogy már megfordult, és jobbacskán van; mindjárt levelet küldött hát ő hozzá, Antal nevft postája által, és addig
nyert szerencsés győzelmeit megírja neki; egyszersmind pedig" arra
kéri, hogy Ő hozzá minél hamarabb siessen; bár ha mind csak tizenhat lovassal is, mivel az utón semmi veszedelemtől nem tarthat. £1*
ment Ujlaky, nem tizenhat, hanem annyi fegyveressel, amennyit ősszegyüjthetett, és minekutána seregét a Hunyadiéval egyesíthette, azzal
együtt, egész Sófia városáig mindent felprédáit, és a törököknek sok
fés/.köket .felverte. Ulászló szerencsétlen halála után, a magyarok, az
Albert és Erzsébet már említett fiát, Kis Lászlót választották királynak, akit Fridrik császár maga tutorsága alatt tartott. Követeik
által tehát 1445. észt. kérték a magyarok Fridriktől a Kis Lászlót,
hogy azt 6 nekiek adja ki; de a követek Fridiiken semmit sem vehettek, 8 tőle a Kis Lászlót ki nem vájhatták. Mind a két fél abban
egyezett meg, hogy Ujlakyt hívják fel Bécsbe. Vissza is jöttek Ő
érette Gara László és mások; de bizonytalan mi okon, ő afckor el
nem ment, hanem azt kívánta, hogy Fridrik császár követei' hívják
meg őt. Maga küldött hát a császár Ő érette olyan embereket, akiit
nagyobb részént Magyarországon is ismeretesek voltak; akik őt Sopron melleit egy falában találták, és a császár nevében meghitták. Elment ezeknek szavokra Ujlaky, magaraeHé"vévén Marczaly Imrét,
és sok más nemest, ötszáz könnyű lovast, kétszáz vasast és huszonnégy kocsit Mík#r már Bécshez közelítene, nemcsak "az egész város
népe kitódult az ő nézésére, amint az emiitett Aeneas írja, hanem
maga Fridrik császár is kijött ő eleibe. Nem tudják mi volt az oka,
hogy Fridrik előtt sem szállott le lováról. Minekutána tanácskozásra
került a dolog, Ujlaky kívánsága is csak a volt, ami azelőtt a követeké, t. i. hogy Fridrik a Kis Lászlót adja ki, hogy azt a magyarok
magok királyának megkoronázhassák. Sok vetélkedés után a császár
igy adta ki utolsó akaratját, hogy ámbár már a Kis László meg van
koronázva; mindazáltal ám koronázzák meg Őt njra a magyarok; de
fel ne kenjék, azután Pozson várával s Tarosával együtt, adják vissza
őt a császárnak, hogy azt tovább is magánál nevelhesse. Erre a ma*
gyarok nem állottak, hanem Bécsből hazaindultak. Maga is a császár
tfkisérte őket a városból. Már ekkor a Kis László király Laxenburgban volt, és némelyek arra kérték Ujlakyt, hogy forduljon el annak
látogatására, de ő azt felelte: még nem tudora ki lesz királyom, én
azt a gyermeket nem tisztelem, mig királyomnak nem szólíthatom.
MfnáftzáUal sok má> magyar el ment Kis Lászlóhoz, s a többek közt
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Szécby Dienes az esztergomi érsek, aki mihelyt meglátta a Kis
Lászlót, azt megcsókolta, sok aranynyal megajándékozta, óe neki ezt
mondotta: Ah mely sokat futottam fáradtam melletted, mely sok
kárt 8 veszedelmet láttam miattad, de mind azokat elfelejteném, csak
téged hazámban királynak láthatnálak. Még azután harmad napig
mulatott az érsek a császárnál, üjlaky pedig egyenesen hazajött.
Mindazáltal azután sem volt soha üjlaky idegen a Kis Lászlótól; sőt
mihelyt haza érkezett, vajdatársával Hunyadi Jánossal összebeszélt,
hogy annak jusát teljes erővel ótalmazzák, és a császárnak is alattomba hirül adták, hogy ők azokat is kényszeríteni fogják a Kis
László bevételére, akik eddig idegenkedtek tőle. Azonban mind a két
vajda, külön utón elindul a fehérvári diétára, ahol a Bécsbe járt követeknek számot kellett adni róla, micsoda haszonnal jártak. Kevésbe
múlt akkor, hogy a két vajda közt fel nem bomlott a barátság, de
annak az Üjlaky okossága elejét vette. Lásd Hederváry Lőrincz. Jelenvolt Üjlaky Rakelspurgban (Radkersburg vagy Regede) 1447. észt,
mikor ott a magyarok Fridrik császárral két esztendőre békességet
kötöttek. Egynéhány rendbeli levelezései voltak 1450. és azt követő
esztendőben neki a pápával. Az elsőre az adott alkalmatosságot, hogy
a pécsi püspökségben a széki klaatromra egynéhány törökök ráütvén,
azokat a klastrombeliek szerencsésen visszaverték, ugy hogy csak az
apátúr, maga kezével négyet ölt meg azok közöl. Ennyi ember vérének kiontásáért, le kellett volna tenni az apáturnak, a törvény szerént, a maga hivatalát; de az Üjlaky kérésére, őt a pápa abban meghagyta. Második levelében azt engedte meg Üjlakynak a pápa, hogy
az újlaki klastrombói. a minorita vagy conventualis barátokat kiűzhesse, akik magok botránkoztató életökkel, magokat mindenek előtt
gyülölségesekké tették vala, és azoknak helyökbe otaervans barátokat
szállíthasson. Harmadikban azon átok alól szabadítja fel őt a pápa,
mely alá amiatt eshetett volna, hogy amely száz ötven arany forint
Újlakon gyűlt vala alamizsnából, 'a basileai (bázeli) gyűlés számára,
Ő azokat oda nem engedte elküldeni, hanem az újlaki nagy templomnak építtetésére fordította. Ezt annyival könyebben megnyerte, mi?el
maga tudta a pápa, mely sok költségbe kerül neki a török ellen valő
hadakozás. Mikor ezek és több olyas levelezések igy folynának, Hunyadi Szendrő várába küldötte Ujlakyt, Vitéz János v aradi püspökkel
s másokkal, hogy ott ő közte és Brankovich György rácz despota
közt a békességet állítsák helyre. Elment üjlaky és oly Bjfreacsóvel
járt, hogy a despota unokáját is egyszersmind a Hunyadi fiának, Mátyásnak számára eljegyzette. Odajárt Hunyadival 1452. észt
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és ott sok több fŐmagyarokkal egy fitt, összeszövetkezett Fridrik császár ellen, az austriai rendekkel; másodszor is el ment oda, minekutána Fridrik a Kis Lászlót elbocsátotta; sőt harmadszor is még
ugyanazon esztendőben, amikor együtt ment Hunyadival s másokkal,
hogy a császárral némely váraknak s városoknak, és koronának viszszaváltásáról végezzen. Minekutána a Kis László az országlást magához vette, 1453. észt. költ levele által, az őt Galgócz és Temetvény
várainak birtokában újra megerősítette. Galgóczot még az ő ősének,
Hederváry Miklósnak adta vala első Lajos. Ebben a levélben azt az
érdemét is említi László király Ujlakynak, hogy ő a Somogyban és
Győr körül pusztító pártosokat s latrokat maga embereivel szélyeloszlatta, és a lakosokat azoktól megmentette. A nagy Hunyadi János
halála után, bizonytalan mi okon, igen nagy ellensége lett ő a Hunyadi háznak, és egyik ő eszközlőtte az ifjú Hunyadi Lászlónak fogságát s erőszakos halálát, ö volt egyik közbenjáró, László király és a
Hunyadi János özvegye, Szilágyi Erzsébet közt, a békesség dolgában, mig
a Hunyadi másik fia Mátyás, Bécsben fogságban tartatott, és ő volt
arra kirendelve, hogy Bécsből ezt a Mátyást visszahozza, és mindaddig tartsa magánál, mig Szilágyi Erzsébet azon várakat visszaadandja
a királynak, melyeket ígért yala, de ebből soha semmi sem lett Ez
az ő Hunyadi ház ellen való vétke volt az oka, hogy László király
halála után, mikor a magyarok Pesten királyt akarnának választani,
és oda Szilágyi Mihály sok fegyverest vitt, hogy ott az ifjú és fogoly Hunyadi Mátyásnak, királylyá való választását sürgesse, Ujlaky
nem bátorkodottt oda elmenni, hanem Gara Miklóssal, Bánfry Pállal
s másokkal Budán tartózkodott. Oda ment nekik utánok Szilágyi
Mihály, és esküvéssel fogadta, nekik, hogy minden eddig való hibájok el fog felejtetni, ha Hunyadi Mátyásra voksolnak. így aztán általmentek üjíaky 8 a többiek is Szilágyival Pestre, és ott Mátyást királynak választották, ámbár azon méltóságra Ujlaky magát méltóbbnak ítélte volna.
.
.
.
Minekutána Hunyadi Mátyás haza jött, és az országot kezéhez
vette, ezt az üjlakyt küldötte egyiket a váczi püspökkel Prágába a
cseh király koronázására. Lásd Vincze. Alig töltött Mátyás esztendőt
a királyságban, mikor némely fŐemberek, s a többek közt Ujlaky is,
Németujváron összegyűlvén, ő ellene összeesküdtek, és Fridrik császárt
hittak meg ő helyébe magyar királynak. Senki erősebben nem fogta
a dolgot Mátyás ellen, mint Ujlaky, ha igaz amit Bonfin ír, hogy
t. i. ő Fridrik segítségére három ezer lovassal ment, és Szent-Györgyi
Zsigmonddal együtt vezérletté a Fridrik táborát a Mátyás fővezérje,
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Simon ellen, és azt egyszer meg is verték, de hogy a magyar vért
megkímélhessék, a kezők alatt lévő katonaságot a Simon üzéséből
vlsszahitták. Hogy ezt a kedvezést megtudta Fridrik, nem titkolhatta
el egészen Ujlakytól és Zsigmondtól neheztelését, azért mindketten
annál őrömestebb visszaállottak Mátyáshoz, aki önekiek kegyelmét
ajánlotta. Ezekután mindenkor megtartotta Ujlaky Mátyáshoz tartozott
hűségét. Amint Mátyásnak a leleszi préposthoz küldött leveléből megtetszik. 1461. észt. Ujlakyt és Kanisay Szaniszlót, magához Hatvanba
hftta Mátyás, hogy onnan velők együtt induljon, az országba beütött
cseh latrok ellen, akik Kassa és Eperjes körül, magoknak már erősségekét is készültek csinálni; de mit lendített akkor Ujlaky, elment
e Hatvanba s a csehekre? nem bizonyos. TJgyanakkortájban egy levelét Írlak az ország rendéi ő mellette Váczról a cseh királyhoz. T. i.
Henrik fia ezelőtt egynéhány esztendőkkel eljegyzette vala az Ujlaky
leányát Hieronimát. A vőlegényt egy ideig tartotta a szokás szerént
Ujlaky a maga.udvarában, hogy magyarul megtanuljon, a maga leányát ÍB odaadta a cseh király udvarába, hogy az a cseh nyelvbe kapjon. Ámbár pedig már az összeesküvésnek ideje eljött vala, de azt a
cseh király halogatta. Eziránt írtak tehát, mint ő reájok is tartozó
dolog iránt, a rendek, hogy a király az esketést tovább ne halassza,
mivel már mindketten alkalmatosak a házasulandók a házasságra. Oda
jatt Ujlaky 1463. észt. Fridrik császárhoz, a korona kiváltására, és
Péterváradjára. Lásd Vitéz János. Amely rangot Magyarországon el
nem érhetett, megadta azt neki Mátyás Bosnyákországban; mikor őt
1470. erfztendotájban odavaló királyivá tette, ugy mindazá'tal, hogy
mindenkor a magyar királytól függjön. Mennyire bízott ő hozzá azUtáni8 Mátyás, azzal mutatta meg, hogy mikor 1471. észt. Kázmér,
a lengyel király fia az országba bejött, hogy attól Mátyást megfossza,
Mátyás tJjlakytŐl kérdett tanácsot, mimódon füstölhesse ki Kázmórt
az országból ? Ujlaky azt javaslottá, hogy minél több katonát lehet
szerezzen össze ugyan, de a lengyelekkel soha meg ne ütközzék, hanem
azokat csak fenyegesse, és szüntelen való félelemben tartsa, melylyel
azt fogja nyerni, hogy amely magyarok Kázmérhoz pártoltak, azok
azt lassanként oda fogják hagyni; a lengyelek pedig élesig dolgában
megszűkülnek, és azután könnyű lesz velők bánni. Megfogadta Mátyás az ő tanácsát, és mindenek ugy lettek, amint Ujlaky eleve megmondotta. Amely nagy ünnep, vagy jubileum Rómában tartatott 1475.
észt, elment az abból valórészvételre Ujlaky is, és ott a maga buzgóságának eleget tett. öregsége ellent nemállván, megjelent Fehérváron is 1476.
észt., mikor oda a Mátyás felesége Beatrix elérkezett, és ott igen so-
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kat tett annak megkoronázása pompájának fény esi tésére. Igen drága?
nak irják az ő öltözetét, melyben ott megjelent; agy hogy azt, egyéb
drága köveken kivül, ötszáz darab gyémánt ékesítette. Nem sokára
meghalt ezen pompa után, és az anránai perjelséget testamentomban
Szent-Györgyi Bertalannak hagyta, ajrit azon hivatalban a király is
megerősített 1477. észt. Meglátogatta őt beteg ágyában Mátyás király, és amint Bonfín irja, maga Mátyás sokszor dicsekedett vele,
hegy ő a beteg Ujlaky lába ujjait megvakargatta. Két felesége volt,
eiső a Gara házbél, második a pozsoni főispánnak, Rozgony Istvánnak
leánya Margit. Egyik leánya Kosina, a goriczi utolsó herozeghez, Lénárthoz ment férjhez, a másik Orsolya, Perényi Istvánhoz, a Zemplén
vármegyei fóispányhez, harmadik Katalin, Maréthy Lajoshoz.
Djhiky Lőrincz. Szerémségi berczeg, a közelebb leirt Miklós
fia. Mátyás király udvarában nevelkedett, aki előtt mindenkor igen
nagy kedvességben volt, és akit Lőrincz minden hadakozásaiban követett, minekutána fegyverfoghatóvá lett. Ott volt nevezetesen Szilé*
ziában Boroszló alatt, a lengyelekkel való csatázásokban 1474. észt,
és ott egy lovas csoportot vezérlett. Mikor 1479. észt. Mátyás király,
Ohnüczben, Ulászlót a cseh királyt megvendégelte, Lőrincznek volt
gondja az étkekre s asztal készítésre, mely dologban midőn igen virgonczan forgolódnék, egy lengyel urnák orrát, a maga viseletével,
igen felszurta. Igen czifrán volt ekkor Lőrincz öltözve. Atyjáról ma*
radt öve ragyogott derekán, melyet a rajta csillámló jóféle gyöngyökért s drága kövekért, hatvanezer aranyra becsültek. Módot talált benne
a lengyel ur, hogy őt. siető foglalatoskodása közben valamivel megháborította, melyen való boszuság, oly hamarkezűvé tette Lőrinczet,
hogy maga is alig vette észre, mikor a lengyel urat arezulcsapta.
Lárma esett ezen dologra az urak közt, de Mátyás és Ulászló jól
végére járván, Lőrincz nemcsak büntetés nélkül maradt, hanem dicséretet is kapott. Jelen volt Lőrincz Mátyással az ausztriai hadakban,
s nevezetesen Bér* elfoglalásában is 1485. észt. Mátyás király halála
után, mikor a pesti diétán azon versengenének a magyarok, kit válaszszauak királynak, megjelent ott ha mind későn is Lőrincz, Hampó
Zsigmonddal, a péosi püspökkel s másokkal, a maga részéről ezer lovast vezérelvén oda, oly czéllal, hogy ott az iíju Hunyadi Jánost
királynak tegye. Seregét a Dunán általszállitván, Pesthez közel vonatott azzal sátort. Ide jött ő hozzá s társaihoz setét éjjel az ifjú Hunyadi, Várday Péterrel, a kalocsai érsekkel, és őket arra kérte, hogy
az ö ügyét mozdítsák e l ő ; . azonban általvitte őket a budai várba
vacsorára. Azután megjelent Lőrincz Pesten, a b. szűz templomában,
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a% országgyűlésen, de Hunyaditól ott som lehetett M eMllttani, sót
harmad nap múlva, visszaszállította társaival együtt a Dunán seregét,
és Buda városát el akarta foglalni, melyet a rendek Pesten meghallván, sietve visszarepültek Budára, és Báthori Istvánt rendelték ki
Hunyadi és pártfogói ellen, hogy azok által a várost elfoglalni ne
engedje, sót a várat is tolok visszavegye. Mindazáltal ekkor a dolog
vérontásra nem került, hanem mind a két rész Budán, a Zsigmond
templomában, próbálta az egyezséget. Lásd Hunyadi János. A Sárvizénél esett ütközet után, hazament Lőrincz Újlakra, és az Ulászló
koronázása pompájára sem ment el; noha ott maga Hunyadi is megjelent, és a rendek őt is várták oda. Nem is volt ő neki soha Ulászlóhoz azután is igaz hajlandósága^ ha szinte kénytelenségből 1491.
észt adott is annak négyszáz katonát Albert ellen; Kinisy Fáinak is
egynéhányat a törökök ellen. Sok háborúsága volt Lőrincinek a ráczok
despotájával, melyeket Várday Péter érsek igyekezett jóra hozni, melyet Lőrincz azzal köszönt meg, hogy az érseknek hét malmát, és
ugyanannyi jobbágyát Poruska nevű helyből Futakra erővel elvitte,
és őt egyéb károkkal is illette. Futakat sem régen vette vala pedig
el torkon verve a pécsi püspöktől. Micsoda indulattal volt pedig
Ulászló király iránt, azt igen szembetűnőképeB kezdette mutogatni
1493. eszi a budai diétán, ahol nyilván kisebbítette a királyt, és azt
restséggel s tunyasággal vádolta. Azután való esztendőben, mikor
Ulászló Lőcsén a maga öcsosével Alberttel, a lengyel királyival össze
akarna jönni, hitta oda a többek közt Lőrinczet is, de ő a hivatalt
megutálta s megvetette. Azzal meg nem elégedett, hanem még' azon
esztendőben a király adószedőit, egy falujában megölette, sőt Mitrovicsnál, a törököket a Száva vizén, önkényt általbocsátotta, akik mindenfelé iszonyú prédálást, rablást csináltak; de a Lőrincz faluinak
mindenütt kedveztek, melyeket arról ismertek azok meg, hogy azok
tököket és rongyos lepedőket aggattak ki. Az a hire is volt, hogy
minden töröktől egy aranyat vett volna fel, akit Illyria pusztítására
bebocsátoti Ezekhez járult az is, hogy ő Ulászlót rendszerént ökörnek
szokta nevezni. Mindezekkel annyira felboszantotta Ulászlót, hogy
neki Ulászló mindazt a háromszáz lovast, kiket a törökök ellen adott
vala; mindazokat a poharakat s egyéb drágaságokat, melyeket ajándékba ajánlott vala, visszaküldötte; magát pedig Ujlakyt, maga eleibe
Bácsra törvénybe idézte. Nem bátorkodott ide eljönni Lőrincz, hanem
az édes anyját küldötte oda el, hogy az őt, ha lehet kimentse, maga
pedig feleségét s háza népét Németujvávba szállította. Nem igen jó
választ hozott neki az anyja a királytól, azért ő is sok gyülevész né-
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pet szed maga mellé, az ajlaki várat erősíti, amely borokat a ki*
ráiy számára szedett vala, azt oda beviszi, és amint lehet, hadhoz
készül. '
Azonban a király kirendeli 6 ellene Drágty Bertalant, aki két
napi ostrom után, Újlak városát megyeszi, azután a várat fogja ostrom
alá. Lőrincz messziről nézte a maga várának Ínségét, melytől hogy
azt megszabadíthassa, Szapolyay István palatínust kereste meg, de az
ő mellette különben fel nem költ, hanem annyit megcselekedett, hogy
Báesra emberét küldötte a királyhoz, aki által azt kérte tőle, hogy
mivel még Lőriooz törvényszéken nincsen meggyőzve, a hadat hagyja
félbe, és őt idézze diétára. De a király még annál keményebben szorította Újlak várát. Mikor aztán látta, hogy már annak falai eléggé
meggyengültek, setét éjjel, mikor a várbeliek ingyen sem gondolták
volna, a falakra katonáit íelmászatja, és a várat karácson előtt ötöd
nappal elfoglaltatja Más nap, tizenkét érakor, maga is bement Ulászló
a várba, melyhez mikor már közelítene, a Lőrincz anyja gyász ruhában jött neki eleibe, és nagy sirások között arra kérte, hogy elégedjék meg nz eddig való büntetéssel, és az ő fijának már engedjen meg.
A király azt felelte Bakács Tamás egri püspök által, hogy ha a diéta
LŐrinczet ártatlannak itélendi, ő is Lőrincznek mindenét vissza fogja
adni. Azonban *zt a nagy matrőnát tisztességes kísérőkkel Budára
vitette, minden házi botorait neki visszaadván. Azután kevés idővel,
három várost is adott neki, hogy azokból rangjához képest élhessen.
Ulászló a várba 'bemenvén, nagy nyereséget talált abban, 8 egyebek
közt háromszáz öltöző drága bélléstl és prémű ruhát; arany ezüst
edényeket; háromezer hordó bort s. a t. Másutt is a Száva vize és
Tata körül sok várát vétette el LŐrincztől a király, ezen két hónap
alatt A következett 1495; észt. elején, ismét Lőrincz ellen indult
Ulászló, nevezetesen Somy Józseffel Üldözte ő t ; Drágfyt Kaposvár alá
küldötte; maga pedig Ulászló* Verőczén Tótországban tartott gyűlési
Ide küldött ő hozzá ujonan Szapolyay követeket, kik által ismét
azt kérte, hogy a Lőrincz büntetését, s a reá való törvénylátást
halassza a jövendő diétára. Maga Lőrincz is küldött ide ő hozzá
egy kegyelmet kérő. emberét, aki által Ulászló azt felelte Lőrincznek, hogy annak az ökörnek, melyet Lőrincz csúfol, már egy jó
nagy szarva van; sőt egy második szarva is nőtt már ki, mely.
naponként derekasan nevekedik, és így az ökör reményli, hogy két
szarvával rövid időn minden ellenségeit összedöflflheti. Azonban Lőrincz a maga eddig való magaviselését igazán megbánta, és a királyi kegyelmet szívesen óhajtotta.
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Mowjják, bogy a törökök jé segítséget ígértek volna neki, csak
hogy lUyriáhan valamely varat adjon által nekik, melyből aztán 4k
8zabadou járhassanak ki prédára; de Lőrincz azt felelte, hogy akármiké*
serü állapotot inkább kiáll, mintsem olyan tótetlenséf et mivelae törvényes királya ellen. Minekutána Kaposvár és Baholez várai kézfekerültek , Somy József is Németujvájon igen megszorította LŐrineaet; tavára
felé Pécsre utazott Ulászló, és ott kezdette valami hajlandóságát mutatni
a Lőrincz iránt való engedelmességre; kivált hogy maga is Lőrincz Németttjvárpn megszorulván, egynéhány napig tartandó fegyvemyugvásért
esdektott. Meghagyta tehát Somy Józsefnek , hogy Lőrinezet kísérje el ö
hozzá Pécsre, ha pedig nem akarna joni, még keményebben lásson az ostromhoz, örömest elment Lőrincz, bolondságát megvallotta a kiráiy előtt,
ég azt mondotta, hogy őt minden roszra mások ingerelték. KüL&n huta
őt Ulásglá, ós végére járt tőle, kik vokak az ő lovalói és ingatod?
Meg el sem indult a király Pécsről, mikor onnan Badara diétát
hirdetett, ahová maga is április elején -eljött. Elkezdődvén a diéta, két
embert küldött Lőrincz a gyűlésbe, hogy ott a királytól neki kegyelmet
kérjen. Maga is megjelent a gyűlésben LŐrinoz, és ott lesütött fővel, szórnom ábrázattal és igen alázatos arczával fel és alá járván, sokakat scá*
nakozásra mditott. Mindazáltal maga a király u említett két követnek
semmi bizonyost nem felelt; hanem valami kis biztatást nyújtott aziránt,
hogy Lőrincz jószágait vissza fogja nyerni; dolgának tökéletes eligazítása pedig, a következendő diétára halásztatok; aminthogy esztendő
múlva vissza is adattak neki minden jóeságai a, diétán, olyan feltétel
alatt, hogy ha örökös nélkül talál meghalni, azok a királyra visBsamaradüanak. Bakács Tamás püspök irta meg és hirdette ki az egyezség levelet, amikor aztán Ulászló Lőrínceczel kezet fogott és őt asztalához ültette. Ekképen vissEanyervén jószágai mellett méltóságát és becsületét is Lőrincz,
szelídebben viselte magát Ulászló iránt, 4s az ország dolgaiba kezdett
befolyása lenni. Nevezetesen 1499. észt ő is aláirta nevét Bpdán a lengyel békességnek. Szapolyay palatínus őt hagyta egyiket a maga gyér*
mekei tutorának. Ott volt a rákosoméi diétán 1505. észt. Ulászló halála
után a bácsi diéta őt rendelte egyiket az ifjú Lajos király mellé tanácsosnak 1518. észt M{g azután hat esstemdeig élt. feleségétől Bakee,
vagy amint mások tartják Széchy Magdolnától semmi gvieraekai s*m
maradtak, és igy minden birtokai a királyra maradtak. AB Ő özvegy*
Móré Lászlóhoz ment férjhez.
Vjlalty Ferea**, Pozsoni prépost, azután győri, utoljára egri
püspök és királybelytartoja. A Szerémségen született, ahoBMA minekutána a törökök Belgrádot 1521. észt megvették, özvegy édes anyjávii
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egyttt, Pestre jött lakai; onnan ismét a mohácsi *aszedeUm%or,
zsonba költözött, ah#l Klára, -w. 6 ódee anyja, nem sokára meghalt;
kinek emlékezeteié Oláh Miklós ezen verseket irta:
Si tibi fért animus sortom, patriamquae viator
Nosse meam; lecto carmine cuncta scies.
8irmia me géműt tellas, gratissima quoudam
Kegia, quae raerat dulcis lacfae tua.
Hinc ego dum gnatí precibus devincta fuissem
Emigro et Pesthi commoror nrbe diu.
Inclytus at postquam cecidit Ludovicus atroci
Turcarum rabié, cunetaque marté ruunt;
Euc me longaevam pietas migrare cöegit
Summa mei nati, et figere in nrbe pedem.
Ac velut Aeneas grandaevum ex cede parentem;
Filius baud aliter me extnlit ipse pins.
Et quamvis magnós faeram perpessa dolores
Ac crebris fogiens undique pressa malis:
Attamen omne malum luctus, pietate perenni
Solabar gnati qui mihi vita fait
Id qnoqne laetitiae fuerat pars maxima nostrae
Quod liowt matrem PraesnÜB esse Yirí.
Prépost és egyszersmind királyi titoknok volt Ferenc* már 1531.
észt., mikor 6 szemellátó tanuja volt Kolóniában (Köln) elfő Ferdinánd császárrá lett választatásának, azután Achenben megkoronáztatásának. ö irta azon királyi levelet, melylyel Ferdinánd Kősaeget Jurisich Miklósnak adta 1537. eszi Azután két esztendővel lett győri
püspökké; királyi helytartóvá pedig 12. apr. Í55Q. észt Várday Pál
helyébe Bécsben tette őt a király, mivel maga az augabuqgi német
diétára igyekezett ilyen feltétel alatt, hogy az igazságot minden felébb
való apellálás nélkül szolgáltathatja ki; hogy a király hírével akármikor is tarthat particuláris gyűlést; az ország határain lévő tiszteknek parancsolhat; a király jószágaiból, harminozkét jobbágyig, akinek
jónak ítéli, ajándékozhat; a kegyelmet kérd pártosoknak a király ne*
vében meggrácziázhat s a t A többi helytartónak is ugyanaz a hatalmok szokott volt lenni, mind 6.előtte, mind ő utána. A pozsoni
prépostságot püspök korában sem tette le, aholottis a prépost épülete
mellett, egy kőfallal bekerített udvart akart ő tőle elperelai egy pozsoni lakos. A hosszú per után azt ítélte a pozeoni taaá«s, hogy az
udvar sem egyiket, sem másikat nem illeti a perlekedők közöl. Igen

Digitized by

Google

348

jól járt Ferencz ezzel a sentencziával, mert Ferdinánd az udvart, mint
királyhoz tartozót, neki ajándékozta 1551. észt. Mint az ország törvényeiben jártas ember, együtt dolgozott Ő Mérey Mihályival és másokkal, ez időtájban, a Quadripartitumon. Az emiitett esztendőben Őt
is megkérdezte a pápa követe a Martinnzzi György halála módjáról s
okáról Sopronban. Maga pedig Ferdinánd 1552. eszi 8. jan. Prágából irta meg neki, mint maga helytartójának, hogy az országgal is
közölje azon helyes okokat, melyek Caszialdót a Martinuzzi megöletésére bírták. Egri püspökké 1553. észt lett Hetven esztendős korában balt meg Pozsonban 1555. észt 1. február, és ugyanott az édes
anyja mellé a szent Márton templomába temettetett. Az ő veres márvány koporsójára, melyen az ő képe is püspöki ruhában látaott, ezen
verseket vágatta Ujlaky Farkas:
Hic posuit cineres Dominus Franciscus ab Újlak
Effigiem cuins nobile marmor habét
Stemmatis hic radios almis virtutibus amit,
Ingenii darus dexteritate sui
Vir gravis et constans, observantissinms aequi,
Praeditus et rerum cogoitione fűit
Magnus erat quondam Ludoviei Regis in aula,
Maior Ferdinandi tempore Regis erat.
Kamqne per Hungáriám fűit hic a Rege secundus,
Paverat atque tuas Agria, Praesul, oves..
Hic posuit monumenta nepos Volfgangns ab Újlak;
Ne caderet virtus digna perenne cani.
Mille et quingentas et quinque sequentia messes
Lustra abrere decem cum super astra feror.
Post actae vitae bis septem lustra quiesco
Februus exoriens ultima fata túlit.
Ujlahy Sebestyén. Sziget várát együtt ,ótalmazta Horváth Márkkal, és a várból való kiütéseivel sok kárt okozott a török táborban
1552. észt.
L Ulastíó. Harminczkettedik magyar király 1440. esztendőtől
fogva. Annak a Jagellónak, a lengyel királynak fia volt, akihez Hedvig, első vagy nagy Lajos magyar király leánya ment valá férjhez.
De ez az Ulászló, nem Hedvigtől, hanem Hedvig halála után, a negyedig feleségétől született Erakóban 1424. észt. október utolsó napján. Tiz esztendős volt Ulászló, mikor atyjáról maradt a lengyelkiDigitized by
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rályság, tizenhárom esztendős volt pedig akkor, mikor Borbála, a Zsigmond király és császár özvegye, őt maga férjének akarta vátoztani,
és Magyar s Csehországot neki adni 1437. észt. De akkor abból semmi
nem lett, hanem Albert király halála után, magok a magyarok, a
budai gyüléseu azt végezték, hogy Ulászlót a magyar koronával kínálják meg, olyan feltétel alatt, hogy Erzsébetet, az Albert özvegyét
válassza feleségül Maga is megegyezett akkor abban Erzsébet; de
mihelyt 1440. esztendő febr. 22. napján László fia megszületett,
akivel Alberttől maradt vala terhesen, mindjárt más esze jött, Magyarországot a maga most született kisdedének szánta, és kftldttt
Erakóba a magyar követek után, hogy már Ulászlót ne hívják; de
azok már akkor Ulászlóval alkudoztak. Könnyen lemondott volna ennek a hírnek hallására a Magyarkirályságról; nrindasáltal a követek
sürgetésére, azt mart. 8. napján felvállalta, a többek közt ilyen pootok alatt: hogy Magyarországot lengyel segítséggel fogja a török ellen 0talmazni; a szepességi tizenhat várost pedig, melyeket Zsigmond
király a lengyeleknek zálogba vetett vala, minden váltság & péaa
nélkül vissza fogja adni a koronázás után, de ezt az igéretót Ulászló
nem teljesíthette, sőt a krakói püspöknek vetette azokat zálogba, Magyarország felé való utazásában, Sandeoz városában, és míg élt, attól
azokat ki sem válthatta. April. 23. napján ért Ulászló Késmárkra,
ahol tizenkét nap mulatott, és oda mentek őneki eleibe a magyar
főrendek. Onnan Igló, Kwszeben, Eperjes és más városokon által,
Égerbe ment, pünköet ünnepét ott töltötte; míg amiatt Braébab a
maga pólyabeli fiát, Lászlót, Fehérváron megkoronázhatta. Eszel Ulászló
semmit nem gondolt, hanem az ünnep harmadik napján Egerből elindult, és először Kompolton, más, nap Hatfanban ebédelt. Mitekutána Budára elérkezett, mindenfelől oda gyülekeztek ő hozzá a.fik
rqndek, és ae Ő megkoronázásira jol. 17. futóját rtadeUék, mely asen
napon meg is esett Fehérváron, de mivel Erzsébet as ország törvényes koronáját már akkor eltőkitette vala, a sz. István koporsójából
hoztak ki egy arany koronát, és. azt tették az ő fejébe. Eeekafcán Erzsébettel és a törökökkel kellett ő osJp k&sködni. A szradfót hasát
Hunyadi János á|tal megverte, • aki. magát az Erzsébet köv«t& elka
is vitézül forgatta; de m. u. Erzsébet 1442. észt. meghalt, Ulászló a
maga gondját leginkább a törökök ellen fordította. Hogy pedig háta
megett ellenség ne maradjon, Fridrik oaászirral két esztendeig tartandó fegyvernyngv^st kötött Azután 144$. észt. Jtyczországba vezette táborát, egész Raezorsaagot a-törököktől vissrögtalta, és nagy
győzelemmel (ért vissza Budára, £gés& Európában elterjedt azon győ-
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zefemnek hire, és majd minden királyok s köztársaságok követeik által jelentették 6 neki magok Örömét; egyszersmind arra is kérték,
hogy a törökök ellen való szerencsés hadakozást félbe ne hagyja,
azonban magok is alkalmas segítséget ígértek ő neki. De minekelőtte
árokkal UM&zld szorosabban összeszövetkezett volna, Amnrát, a török
császár, őt békességgel unszolta; melyre ő könnyen reáállott, és Szegeden 1444. esztendő elején a törököknek tiz esztendeig tartandó békességet ígért eskirvéssel. Mindenek sajnálták ezt az ő hirtelenkedéaét, a többek kfet a görög császár, Paleolog János, levele által; a
rónai pápa pedig Jurtán nevű követe által ösztönözte őt a békesség
felbontására. Annyira is ment Julián, hogy Ulászló, a főrendekkel
együtt, Szegeden ang. 4. napján ő neki magát esküvéssel kötelezte a
törtkök ellen haladék nélkül haddal való menetelre, aminthogy 20.
sept. meg is indította Ulászló a maga táborát Szegedről. Orsováról
ment által a Dunán. Mikor Nagy-Nikáporynál járna, ott ment az ő
udvarlására, Draknla, az oláhországi vajda, aki midőn látná az Ő ke*
vés számbél áHó seregét, arra kérte őt, hogy forduljon vissza, és magát oly kevés néppel ne koozkáztassa, mivel á török császár csak vadasom is vtezei annyi embert, mint amennyi fegyveresei neki vágynak ; de mivel arra nem vehette őt, maga is négyezer oláht adott
melté segítségül, akikkel Ulászló sebes lépésekkel sietett a maga ve*
szedelmének helyére, Várna nevű városkához, a Fekete tenger mellé.
Ott ütközött tteg 1444. esafe. nov. 10. napján az Amnrát seregével,
melyet eitoaör derekasan meg is tolt Hunyadi János, de mivel Ulászló*
is részt akart venni a gyóielem dicsőségében, ő is igen hevesen estpott be a törtfeftk közé, ahol & jancsárok a lovátr csakhamar kiölték
o attla, magit is a földön nyomták, fejét vették, és azt nagy örömmel Anwrithoz vitték. Az ő halálának híre elterjedvén a magyarok
klet, mindnyájan ttegfftemlettek, és Adásnak eredtek. Húszezer em~
btvMl állott as Ulászlé tábora, Amurát népe hat annyi volt, nrradasáAtal alig esett el a magyar tábornak Ötöd része, a törökök közt
pedig mtesocty véfontás lehetett, onnan lehet megítélni, mert Amurát
art mondotta, hogy ő osak a maga ellenségének kivan olyan győzelmet, amilyen ac Övé. Bizonytalan ki irta Ulászló emlékezetére a kftretkest véneket:

- .

BottoÜdae Oaaaas ego Varnam clade notavi
Discite mertsles non temerare fidem
Me niei Bontiftee» jmsissent rumpere foedus
Neo fevtet, 8oythic«» Pannonié o » jugwm.
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H. UtáMl4 HarmwezOtocHk magyar király, Mátyás király helyébe, 1490. esztendőtől fogva. Atyja Kastmir vagy KAzmér lengyel
király, a közelebb leírt első Ulászló testvére volt; anyja pedig Albert magyar király leánya, Erzsébet, küfll 1456. észt. 1. mart. saftletett A csehek 1471. esz*. 21. aug. koronázták őt tel mag*k királyának, Podjebrád György helyébe, Mátyás királyunk elleiiére. És igy
már késel busz esztendeig viselte a cseh koronát, mikor őt a magyarok, Mátyás király özvegye, Beatrix bizgatásából, és Szapofyay István
tanácsából Prágában meghívták, a többek kött ilyen féltételek alatt:
hogy Morvát, Sziléziát, Lusácziát, Ausztriát, és amely várakat s városokat Mátyás Stiriában, Karinthiában s Karnioliában szerzeit vala, a
magyar koronától elidegenedni nem fogja engedni; melyre magéi
Ulászló Farkashidán, Nagy-Szombat és Galanta közt, kötelezte is, július ufotaó napján, a felébb emhtett 1490. észt. Budára 9. aug. érkezett. Már azelőtt való nap Pest alá, a Dana partjára szállott volt
az 6 testvéröcsege, Albert herczeg, nyetezexer lengyellel, hogy a koronát az 6 fcezérél tlüsse, semmit nem hajtván fodor István piBp9k
szavára, akit az útból kftldétt volt Olászló Szécsén nevű farahoB 4
•Uiba, hogy az ói, ha lehet, Lengyelországba beszélje vissza. Budáról
Prais János pispoköt kAldotte által Ulászló Alberthez, aki annyira
is vitte a dolgot, hogy Albert Pest alól, ötöd napig ott tartott mutatása után visszaindult. Mikor már valami őt olasz mértflttdnyire
baladt volna, utána izent neki öláseló, hogy állapodjék meg, oda
maga eltneat Alberthez, é» ét szegélyesen kérte s inietU, hogy mkdea képiéit jósáról mondjon le; de mivel csak agy akart engedni,
ha neki Ulászló Brdéfyországot általadná, miaden fi végezed nélkül
váltak el egymástól. Ifásaap ismét J*nos pisfOkM kMdotte 6 hoazá
Dlá&stt Báthori Ietvánaai, akik csináltak is. ugyan vele valami békességet, de amelytől Alberti esakhamar etótlott, Várad és Egtr vidékét feiprédálta, és Kassát magszállotta; AzaUtt Ulászló magát Fa*
hécváron 21. sept iMgkoronástatta. Hogy ekkor mindjárt Albert el*
k& haddal n«n mehetett, MaximUiáa esástár okozta, aki nemcsak
Bécset éa egéee Ausetríát visszafoglalta; haaem a Magyarkirályságot
is vadászta, mely oiéljat hogy elérhesse, alkalmas sereggel jött be aa
orsaáfba, és itt egyebek kftzt Fehérvárat 18. nor. megvette; Bvdát
» próbálgatta, ét miv^í azzal aem boldogaihatott t népét Fehérvár
hfrul, Veszprém, Somogy vármegyékbe, és túl a Dráván teli tat*
télym ssáUifotta< maga pedig Bécabe visszament. Ekképea pihenést
kspfán Ulászló Maxtmiliántól, a» öcscse, Albert eUen Kassa alá iad«tt 1491. estt. elején. Bevárta ugyan Öt Albtrt, de mikor épeo
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már mind a kétseisg az ütközetre késsen állana, Albert t békességet
kért 20. febr., melyre Ulászló Örömest reáállott, ilyen feltétel alatt;
hogy Albert a Magyarkirálysághoz való jusáról lemond; Ulászló pedig
esztendőnként háromezer aranyat fizet, és Sziléziában némely városokat általad neki. Azután egész erejét Maiimilián ellen fordított*
Ulászló, akitől mind egyéb helyeket, mind nevezetesen Fehérvárat
visszavette 19. aug. Ezzel is békességre lépett 7. nov. Pouonbao,
melynek nevezetesebb pontjai ezek voltak: hogyha Ulászló férfi örökös nélkül haland el, akkor Magyarország Maximiliánra, vagy annak
maradókká szálljon; addigis pedig mindketten viseljék a magyar király titulust; továbbá, hogy Ulászló átessen százezer aranyat Maiimüiánnak; ezenkívül amely százezer aranynyal Fridiik császár adóé
maradt vala. Mátyás királynak, azokat is Ulászló odaengedi. Nagy
zendüléat okozott az effélékhez, nem szokott magyarok kőit ezen gyalázatos békességnek híre; mikor azt a követek Budára lehozták. Sokan az útfelekre és a templomok ajtaira táblákat szegeztek, melyekre
«zt írták, hogy ők készebbek ezerszer meghalni, mintsem olyan pontokra áUani. Nemis vehetett reá Ulászló többet tizenöt főembernél,
akik neveiket azon békességnek aláírták volna. Fehérvár alatt, annak
ostromlásakor betegségbe esett vala Ulászló, és onnan magát Palotára vitette, melyet Albert megértvén, újra beütött az országba, ennek Örvével, hogy Ulászló Ő neki az ígért háromezer aranyat meg
uem Űzette; de akkor még sokkal nagyobb gyalázattal kellé neki,
mint a minap haaa pironkodni. Nemis alkalmatlankodott többé, a bátyjának, annyival inkább, hogy 1492. észt. királyivá lett, ée akkor
Ulászló is Lengyelországhoz való minden jusát neki általvallotte, és
v«le jobbágyaik történhető nyugtalanságai és pártoakodásaj. ellen öaiszeszftretkezett. Kétség kívül vette már ekkor észre, hogy a magyarok nem elégésének meg az <J magaviselésével s uralkodása módjával*
melyet azok nyilván ki is mutattak, főképen 1498. észt a budai diétán, ahol kivált Szapolyay István és Ujlaky Ldriacz igen nagyon kikeltek az ő gyávasága és mankátlansága eBen. Hegy ezt a vádat és pa~
aaazt fundamentum nélkül valóvá tehesse, 1494, észt tavaaaszal Albertet, a lengyel királyt, és többi testvéreit Lőcsére, hitta, ott velők a két
ooaág közt fenforgó holmi nehézségeket eligazított, onnan Váradra,
azntán Erdélybe ment,, és ott az egyik vajdáról* Losonczy Laaitóról hivatalát levette, ahelyett a maga udvarának fömesterségét adván neki,
mely váltósaival igen sokat használt az erdélyi dolgok folyamatának.
Erdélyből Temesvárra, Péterváradra és Bácsra ment. Ide idézte Jaagft
eleibe asokat az urakat, akiknek huségök felől gyanakodott, nteveae-
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tesen Ujlaky Lőríncz herczeget; de mivel meg nem jelent, Újlak vagy
lllok várát s városát tőle elfoglalta. Hasonló keménységgel bánt inát*
nyakas urakkal is. A kivetkezett 1495. esztendő elején ismét lllyriába ment, és mig az ő vezérjei Lőrincz herczeg várait foglalgatták; addig maga Verőczén gyűlést tartott, és az ügyes bajos dolgokat, illendő keménységgel, s részre hajlás nélkül igazította. Mikor
onnan haza felé utaznék, Lőrincz herczeg, Pécsen kereste meg őt, ott
neki maga vétkét megvallotta, és magának grácziát kért. A törökök
ellen micsoda szerencsével hadakoztak még eddig az ő vezérjei, onnan tetszik meg, mert azok ő tőle tiz esztendeig tartandó békességet
kértek, de ő csak háfom esztendőt engedett azoknak, még pedig azt
is ugy, hogy ezen időnek lefolyta előtt is szabad legyen neki, ha
kedve tartandja a fegyvernyugvást felbontani; csak hogy azt három
hónappal előre adja hirül. Mivel pedig a törökök ezen békesség után
is, ottan-ottaú Lengyelországba becsapkodtak, 1496. észt. Bajazethez
követet küldött, aki által egyéb panaszai közt Lengyelország sérelmeit is jelentette, és ha a törökök tovább is bántanák a lengyeleket,
őket haddal fenyegette. Mióta Magyarországba bejött, soha azóta nem
volt Csehországban Ulászló; melyből az lett, hogy ott a tolvajság és
erőszakoskodás igen lábra kapott; elment hát 1497. észt. Prágába, és
mindeneket jó rendbe hozván, még azon esztendőben visszajött, és
novemberben Pesten országgyűlést is tartott, de amely minden haszontétel és végzés nélkül oszlott el, a rendek azt neheztelvén, hogy
a külföldieknek a hivataloktól való kirekesztéséről szóló törvény illendő tekintetben nem tartatott. Uj diétát hirdetett tehát Ulászló
1498. észt. Budára, és az ott hozott törvények által a magyarok szivét megnyerte. Ugyanekkor szövetséget kötött a lengyel királylyal a
törökök ellen; Moldvát és Havasföldét pedig újra ótalma alá vette.
Amely jubileumot 1500. észt. á pápa Kómában tartott, az abból való
részvételre, a magyarok is sokan elmentek, és utjokban a törököktől
sokat szenvedtek. Ugyanazok a velenczéseknek is sok kárt tettek. Ezen
okokon könnyen reáállott Ulászló a velenczések kérésére, akik esztendőnként százezer aranynyal kínálták Őt, csak hogy a törökök ellen indítson hadat. Még el sem múlt ez az esztendő, hogy ezt a szövetséget a törökök megtudván, Ulászlót megelőzték, éa Jajczát megszállottak, de az ifjú Hunyadi János onnan őket szerencsésen elűzte. Nem
mozdított akkor többet Ulászló a törökök ellen; hanem 1501. észt.
valami eretnekek kigyomlálására ment Csehországba. Ugyanakkor Albert halála után sok lengyel maga királyának választotta őt; de mivel többen voksoltak az ő testvér öcscsére, Sándorra, maga is annak
in.
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választását helybehagyta, és annak raegkoronáztatását siettette. Az
özvegy Beatrix alkalmatlankodásaitól megszabadulván Ulászló, nyomosabban kezdett a házasságról gondolkodni, és 1502. észt. Eandalli
Annát feleségül hozatta magának Francziaországból, akinek az oda
való királyokkal vér szerént való atyafisága volt. Ezen házasságnak
örömét valamint eleinte megkeserítette vala az, hogy a törökök a
Száva vizén általjöttek, és nagy prédálást tettek; ugyanazntán megódesitette az a győzelem, melyet azokon az ifjú Hunyadi János* ujonan nyert; melynek az a haszna lett, hogy 1503. észt. magok a törökök koldultak hét esztendeig tartandó fegyvernyugvást, melyet meg
is nyertek. Nyughatott Ulászló a külső ellenségtől, de ithon nagy panaszt vett magára, mind azzal, hogy a sokszori törvények ellen veszprémi püspökké idegen nemzetből való embert tett; mind azzal, hogy
Luzsácziát Zsigmondnak, a maga testvérjének adta 1504. észt. Ezen
annyira felindultak a magyarok, hogy a rákosmezei diétán 1505. észt.
13. oct. azt végezték, hogy ha Ulászló férfi örökös nélkül haland el,
soha többé idegen nemzetből való királyt magoknak ne válaszszanak.
Lásd Perényi Imre. Senki sem szenvedte ezt a végezést nehezebben,
mint Maximilián császár, aki jusát tartotta Magyarországhoz, melyet
hogy annál inkább megerősíthetne, a maga unokái, és Ulászló már
született és születendő gyermekei közt házassági szövetséget kötött;
azután pedig fegyveres erővel az országba beütött 1506. észt., de
mind ezekkel a magyarokat előbbeni végezésöknek visszavonására reá
nem bírhatta, noha abban maga Ulászló is munkálódott. Ezen alkudozások közt nagy bánatba borult ugyan Ulászló, a maga feleségének
halála által, mindazáltal nem vette le olyan teljességgel és átaljában
minden gondját az ország dolgairól, mint azt közönségesen írják;
mely onnan tetszik meg, hogy 1507. észt. a Rákos mezején diétát
tartott; Zsigmond lengyel királyival nemcsak a törökök ellen szövetkezett Össze, hanem olyan alkura is lépett vele, hogy ezután Moldvát
a magyar királyok, a lengyeleknek minden ellenmondása és jusoknak
kétségbehozása nélkül bírják, és az oda való vajdák mindenkor a magyar királyok hűségére esküdjenek fel. Gyermekei házasságáról sem
felejtkezett el, hanem a minapi végezést Budán 12. nov. költ levele
által megerősítette. Sokat ingerlette őt Maximilián császár 1508. észt.
a velenczések ellen, hogy azoktól Dalmácziát vegye vissza; de a törökök mozgásai őt abban meggátolták. Annyi gyönyörűséget s hasznot csakugyan hajtott magának, hogy a maga fiát, Lajost, 4. júniusban megkoronáztatta. Mind a Magyarországban harapódzó döghalál,
mind a csehországi lármák, mind a maga fiáról Lajosról való gon-
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doskodás, arra határozták Ulászlót 1509. észt., hogy Prágába menjen,
ahol a jó rendet helyrehozván, Lajost 11. mart. Thurzó Szaniszló,
olmüczi püspök által cseh királynak koronáztatta. Hazafordult vala
ugyan Ulászló 1510. észt. Budára, és ott a törököknek újra három
esztendeig tartandó fegyvernyugvást engedett; de a pestis miatt ismét
kifutott az országból, és gyermekeivel együtt Magyar-Brodán (Urgrisch-Brod) állapodott meg Morvaországban, és a következett esztendőben jött vissza Budára. Igen emlékezetessé lett az ő idejében az
1514. esztendő, melyben a paraszt kuruczok, Székely György vezérjök
alatt nagy öldöklést, vittek véghez az országban a nemesek között;
mindaddig mig őket Temesvárnál Saapolyay János vajda megverte és
elszórta. Lecsillapodván a paraszt háború, október hónapjára diétát
hirdetett Ulászló Budára, melyre midőn mindenfelől gyülekeznének az
urak 8 nemesek, egykor mikor épen Ulászló isteni tiszteleten volna,
két gonosztevő azt gondolván, hogy ő maga szobájában vagyon, két
puskával a szeba ablakán két golyóbist lőttek be. Mind a puska szó,
mind az ablak összetört üvegei által, nagy összefutás lett a királyi
udvarban, de a gonosztevőket nem lehetett kitanulni.
Általlátta ekkor Ulászló, mely nagy szüksége legyen neki s
gyermekeinek, egy hatalmad pártfogóra; azértis tanácsosai szavára,
arra határozta magát, hogy a maga gyermekei és a Maximilián császár unokái közt kezdett házassági szövetkezést nagyobb tökéletességre
vigye. Szerencsére szintén azon való tanakodásai közt érkezett ő hozzá
Maximiliántól egy követ; még pedig ugyanazon dologban, melyben
akkor az ő feje főtt. Ugyanis a követ a császár nevével azt kérte ő
tőle, hogy rendeljenek egy bizonyos helyet, ahol a császár és Ulászló
szembejöhessenek, és az emiitett házasságról egymás közt végezhessenek. Azon czélnak elérhetése végett Ulászló, a maga két gyermekével, Annával és Lajossal Budáról Fozsonba ment 1515. észt. 18. mart.
Nem sokára elérkezett oda az ő testvérje, Zsigmond lengyel király
is, kinek midőn már Nagy-Szombatnál való járását meghallotta volna,
annak eleibe Szakmáry György püspököt küldötte. Hogy Pozsonhoz
közelitett, maga Ulászló is kiment a városból annak eleibe, de a szekeréből sem szállhatott ki a köszvény miatt aunuk fogadására. Mindapáttal igen szépen ment véghez az ő egymást köszöntésök s megölelésök. Sok és terhes foglalatosságai lévén Maximiliánnak a Németbirodalomban, tovább várakoztak ö utána Pozsonban a királyok három
hónapnál. Mind másokat, mind nevezetesen Székely Miklóst, utána
küldötte tehát Tirolba neki Ulászló, hogy hozzon tőle bizonyos hirt,
mikorra fog haza érkezni ? A válasz a lett, hogy a császár Linczbe,
23*
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és onnan Bécsbe siet. Hogy ezt meghallotta Ulászló, mindjárt eleibe
indította a császárnak Szakmáry György püspököt és Buzlai Mózsest,
6. jul. annak köszöntésére. Hogy Bécsbe megérkezett a császár 10.
jul., más nap mindjárt maga eleibe bocsátotta Szakmáry Györgyöt,
aki Ő előtte egy csinos és tndós, de kelletmél hosszabbacska beszédet
tartott, melyre a császár egy tndós spanyol Mota Péter által felélt.
Azután a fejedelmek szembejövetele helyérdi és idejéről kezdettek beszélni. Az Ulászló követei teljességgel Bem állottak reá, hogy ez a
hely Bécsbe határoztassék. Utoljára abban egyeztek meg, hogy az
összejövetel helye az a szép sík mező legyen, mely Traatmansdorfhoz
közel, a Duna és Lajta vhei közt fekszik. Itt fog a császár egy fót
felállítani, és ott Ulászlóval s a többi felséges főkkel szembejőni 16.
jul. Azelőtt való nap pedig, a császár Trautmansdorfba, Ulászló gyermekeivel Bruckba, Zsigmond lengyel király Hamburgba (Haimburg)
fog szállani. Mindenek épen ugy lettek. Felvirradván a rendelt nap,
a császár Trautmansdorfból a felállított fa felé indult, melyhez mikor
már csak egy ágyú lövésnyire járna, a királyok is arrafelé mozdultak.
Előlmentek a magyar buszárok, azokután sok főember. Orazágh Ferenoz és Imre, Perényi István, Kanisay László r Bánffy János s a t.
ezekután a királyok, legutól a pap urak, Bakács Tamás, Keserfi Mihály s a t. Előre elküldötte Ulászló Szalkay László püspököt, és
Sárkány Ambrust, a császár köszöntésére. Minekutána a mondott iához elértek, maga Ulászló is könnyhullatások között köszöntötte a maga
szekeréből a császárt. Az üdvözlések után arra kérte a császár,
követe által Ulászlót, hogy Bécsbe menjen, a tanácskozás és egyezés
végett, melytol noha eleinte idegenkedett, de azután Zsigmond biztatására magát reávette. Bement tehát Ulászló nagy pompával és számtalan nézők közt 18. jul. Bécsbe, és a szent István templomában tartott istenitisztelet után, a császári palotába szállott Négy nap alatt
tökéletesen végbement a házassági egyezség, mely szerént az ifjú Lajos király elvette Máriát, Maximilián császár unokáját; ennek a Máriának testvér bátyjának Ferdinándnak pedig Anna, Ulászló leánya jegyeztetett el. Ezekután gazdagon megajándékozta a császár a maga királyi
vendégeit, és maga Németujhelyre ment. Utánamentek oda neki, július
utolsó napján a vendégek, és ott vettek tőle vég búcsút. A császár
3. aug. Linczbe indult, Zsigmond Bécsen, Morván és Szilézián keresztül, Lengyelországba ment; Ulászló pedig még az nap kísérőivel együtt
Sopronba jött. Értésére esvén a török császárnak, ily sok keresztyén
koronás fejeknek együttléte, könnyen általlátta, hogy azok minden
bizonynyal őt is emlegették, azértis követei által vagy állandó békes-
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séget, vagy legalább három esztendeig tartandó fegyvernyngvást kért
Ulászlótól. Minthogy a pápa levele által a török békességnek ellene*
mondott, Ulászló a követeket tartóztatta. Ezért a késedelmesééért
annyira felboszankodtak a törökök, hogy Jajcza várának elfoglalásához
kezdenének. Mikor annak védelméről tanácskoznék a rendekkel Ulászló,
mind a podagra, mind egyéb nyavalyák oly keményen fogták őt, hogy
étetének 1516. eszi 18. mart Budán esteli hét órakor véget vétenek
Ezt hittak volt a magyarok Dobse Lászlónak, amint Pethő Gergely
irja, azon az okon, mert akármely fontos dolgot jelentettek- őneki,
egész hideg vérrel mindenre csak ezt a cseh szót szokta felelni: DobseI
Dobse! Teste Fehérváron temettetett el 10. mart. Az ő gyáva uralkodása alatt szembetfinőképen kezdett a Magyarbirodalom alkotmánya
ingadozni és rogyni. De hiszen hol is találkozott volna oly alkalma*
tos kéz, mely annak kötéseit, azon. feszes állapotban meg tudta
volna tartani, melybe azokat a halhatatlan Hunyadi Mátyás szerkéztette vala?
Uldin. Earaton után lett a hunok királya, Krisztus születése
után 899. esztendőtájban, kiken tiz esztendeig uralkodott. Árpád, á napkeleti császár kedvéért, Gajna nevű góth vezérre fegyvert fogott, azt
meggyőzte, megölte, és annak fejét Árpádhoz küldötte Konstantinápolyba.
Upor László. Ezt küldötte volt Mátyás király 1461. észt. Szapolyay Istvánnal együtt, az ország felső részeiben garázdálkodó s
latorkodó csehek ellen, akik ellen ők jó szerencsével is hadakoztak.
Saskői kapitány volt ez az Upor 1469. észt. Az odavaló kapitányoknak már régtől fogva az a szokások volt, hogy valamikor csak módját találhatták, a selmeczbányaiakkal mindenkor igen roszul bántak.
Nem akarta ezt a rósz szokást Upor is elhagyni; hanem a selmeczieket, az ő tulajdon erdeiktol, rétjeiktől és szántóföldjeiktől kezdette
eltiltogatni; sőt azoknak az utazást is félelmessé tenni. Épen akkor
tettek a selmecziek Mátyás királynak panaszt eziránt, mikor táborával
Morvaországba igyekezett; azértis maga nekik igazságot nem tehetett;
hanem a többi Bányavárosokból válogatott közbirákra bizta, hogy a
dolgot vizsgálják meg és igazítsák el. Azok a selmecziek igazságát
általlátván, azt a sentencziát hozták, hogy soha többé Upor azokat
háborgatni ne merészelje. Az 1471. észt. Budán tartott diétán költ
törvényeknek 29 czikkelyében azt végezték a főrendek, hogy ennek
az tipornak, Zemplén vármegyében lévő két várát, Gellyérest és Albarát, le kell rontani és szélyelhányatni. Ott kellett neki járni Mátyással az ausztriai hadakban, ha igaz amit irnak, hogy t. i. mikor
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Mátyás hálák után Szapolyay István Bécset odahagyta, őt hagyta ott
négy század magával, a várnak Maiimilián császár ellen való ótalmazására 1490. észt. Mihelyt a bécsiek Szapolyay eltávozását megtudták,
egymást mindjárt fellármázták, és Maximiliánért követeket küldöttek,
aki m&r akkor Klosterneuburgnál táborozott. Mindjárt más nap két
oldalról lövette a császár a várat, de Upor és a keze alatt lévő magyarok őt hatalmasan visszaverték. Magyarul tudó szökevények által
próbálta tehát a császár őket meghódítani, de dk megátalkodtak. Azután ismét nagy erővel megtámadta őket MaximiUán, és hogy katonáit nski bátoríthassa, oly közel ment a várhoz, hogy maga is a
vállán sebet kapott, mely miatt az ő katonáinak minden ostromhoz
való kedvök elesett, és azt félbehagyták. Azonban mivel látta Upor,
hogy már a vár falai sok helyen megcsorbultak, Szapolyaytól pedig segítség nem érkezik, magát tovább szerencséltetni nem merte,
hanem a császárral alkuba ereszkedett, és tized napra a várat feladta,
oly feltétel alatt, hogy katonáival együtt arra, és oda mehessen,
ahova neki tetszik. Az ő példáját követték a németajhelyi várban
lévő magyarok is, mivel: már minden eleségből áltáljában kifogytad vala.
Upori. Lásd Upor.
Örményt. Lásd Ilméri.
Uras. Kálmán király idejében élt. Mikor Kálmán ilmo3 herczeget megvakittatta, ugyanakkor ennek az Urosnak is szemeit kiszurstta, mivel Álmosnak nagy pártfogója volt.
Ura* Második Gejza idejében föispány és jó katona ember volt
Mikor 1146. észt. Gejza Ausztriába beütött, abbeli boszúállásból, hogy
azelőtt való esztendőben az ausztriai nemesség Borics ingerlésére Magyarországba becsapott vala, Rapolt nevű vezér alatt, és Fozsont el
is foglalta, elment akkor Gejzával ez az. Uros, és szerencséje lett Bapoltot elfogni.
Lresa. Első András király idejében, derekasan ótalmazta Pozson
várát Henrik császár ellen 1052. észt,
Urosa János. Kálmán és második István királyok idejében palatínus voli Mig István gyenge volt az ország igazgatására, kétség
kivfil ezen az Urosán fordult az ország dolga és gondja. Mikor 1116.
észt. egy Solt nevű csalárd embernek izgatásából István összecsapott
a morva herczeggel, Lászlóval, és az első csatában Istvánt László
visszanyomta, János a palatínus segítségére érkezvén, és a futó magyarokat is összeszedvén, újra megtámadta a László seregét, annak
nagyobb részét levágta, ami megmaradt, visszaúzte. Igen bizonytalan
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az, amit némelyek tartanak, hogy, ez az Urosa János lett volna az az
Iván, aki magát királyivá választatta, és akinek István fejét vétette.
Lásd Bors. Ennek leánya volt Ilona, második Béla király felesége.
Usubu, Lásd öcsöb.

V.
Vadász Mihály. Mikor Báthori István és Békesy Gáspár egymással az erdélyi vajdaság felett huzalkodnának, mindketten igyekeztek ezt a Vadász Mihályt, mint jó vitézt, magoknak megnyerni. Báthori lett nyertesebb, ki is őt 1573. észt. Bánffy Györgygyei Fogarasra
küldötte, hogy ott Békesyt fogják el. Jelenvolt Báthori Istvánnal és
Békesy Gáspárral a lengyelországi hadakozásokban, és ugyanott esett
el Poloczkó vára ostromlásában 1579. észt. Felesége az ifjabb Török
Bálint leánya, Dengeleghy Mihály özvegye, Török Katalin volt
Vajay István. Nikomediai tituláris püspök, második Ulászló király idejében. Minthogy Hippolit, aki esztergomi érsekből lett vala
egri püspökké, egyszersmind ferrari herczeg lévén, többnyire Olaszországban mulatott, ezt az Istvánt hagyta itthon maga helyett, hogy a
püspökség dolgait vigye s igazgassa 1501. esztendőtájban, mely dologban ő el is járt, egy okos és tanult emberhez illő vigajozással. Lásd
Hippolit.
Vajay László. Talán István testvérje, legalább vele egy időben
élt, és egri prépost volt.
Vajda János. A Dobó István huszárjainak hadnagya, kivel együtt
vitézül ótalmazta Eger várát 1552. észt. Minekutána elmentek a törökök, egyiket ezt küldötte Dobó Ferdinánd királyhoz a győzelem hírével.
Vajdaffy György. Vigyázó szemes vitéz volt Zsigmond király
idejében. Ő fogta el Hederváry Istvánt, és még Ő rajta kivül harminczegy főnemest, a Száva vize mellett, akiknek aztán Zsigmond
mindnyájoknak fejőket szedette Budán 1393. észt.
Vajdaffy László. Mátyás királynak atyjafia volt. Mikor a mohácsi veszedelem után, a bátai templom szent edényeit s ruháit
rendbe szedték, a többek közt volt ott egy fekete bársony, aranynyal
igen gazdagon varrott papi ruha, melyet ez a László ajándékozott
vala oda.
Valkai Demeter. Harmadik András király idejében élt. ö birta
Erdélyben Magyar-Valkot, más ahoz tartozó jószágokkal egyetemben,
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és ugyanonnan vette a Valkai nevet. Ennek fia volt Pál 1345. észt.
Pál fia Miklós 1370. észt. Miklós fia István 1410. észt. István fia János 1445. es?,t. János fia Tamás 1490. észt. Tamás fia Rafael 1526.
eszi Rafaelnek két fia volt, u. m. János és Miklós. Jánosnak István
nevű fia volt. Ami Miklóst illeti, ő róla szól a következő czikkely.
Vttlkai Miklós. Rafael fia. Micsoda dolga volt ennek Szapolyay
János Zsigmonddal. Lásd Forró Miklós. Több gyermeke nem volt egy
Zsuzsanna nevű leányánál, kit is Sombory Lászlóhoz adott férjhez.
Maga Miklós 1585. észt. halt meg, amikor Budai János ezen verseket irta az ő emlékezetére:
Nicoleos lugete boni, jacet inclytus Heros,
Maxima Valkaicae lux, columenque domus.
Hic inopum tutela, Senum decus, hic erat almae
Exemplum fidei; Nobilitatis honor.
Artibus hic pacis validis et clarus in armis
Sustinuit Patriae saepe labantis onus.
Auspicioque Dei pro libertate pioruin
Hostica Threicii contudit arma Ducis.
Cum Mavortis opus tractans juvenilibus annis
Invida honoratum fata tulere senem.
Quam fragile est, heu vita bonum, hoc quam mortis acerbae
Saeva per incertas vis premit usque vioes.
Ez a Miklós egyéb sok jószága közt, Bihar vármegyében,
három portát birt.

Álmosdon

Valkai Zsuzsanna. Miklós leánya, Sombory László felesége, Krisztina nevű leánya 1584. észt. halt meg, kinek maga is kevés napok
múlva utána ment ugyanazon esztendőben, amint látszik gyermekszülés után. Mindkettőnek koporsó kövére, kassai Dávid Zsigmond irt
verseket, Kristináéra ugyan ezeket:
Hic Ohristina jacet Christo cognominis infans,
Quae parte Somborio Praeside nata fűit.
Vix bene vitales vagitibus hauserat auras,
Christinam Christus cum super astra rapit.
Hanc Mater lacrimans ad coelos usque secuta est,
At Páter in terris haec Monumenta locat.
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Zsuzsannáéra pedig a következőket:
Hoc sita Somborii est sub marmore Praesidis uxor
Femina Valkaicae stirps generosa Domus.
Viva decns generis virtutibus auxit, et inter
Fulsit honarata8 conspicienda nurus.
Nam pietatis amans, observatrixque Mariti .
Fidaque ceu tnrbae Mater egentis erat.
Moribns imprimis et mansvetudine dara,
Qua patet Albani Principis aula, fait.
Corporis hic cineres angusta coércuit urna
Spiritua in coelum, venerat unde, redit.
Valter, Először bakon-beeli, azután csanádi kanonok, sz. István
király idejében; és első olyan iskolamester vagy professzor Magyarországon, akinek nevét tudni lehet. Minekutána sz. Gellért csanádi püspökké lett, és azontájékon sokakat megtérített, harmincz uj keresztyén
kereste őt aziránt meg, hogy az ő gyermekeiket fogná fel, és azokat
tanítaná. Ezen gyermekeknek ő kfilönös házat rendelt, és őket erre a
Valterre bizta, hogy grammatikára és muzsikára tanítsa. Ezeknek előmenetelét látván a többi urak és nemesek, ők is Valter keze alá adták gyermekeiket, kik is oly sokra szaporodtak, hogy már tovább Valter velők nem bírt, hanem segítőt kért maga mellé sz. Gellérttől, ki
is hozatott egy Henrik nevűt Fehérvárról, ahol már akkor meglehetős
iskola volt. Erre a Henrikre bizta azután sz. Gellért az olvasás, Valterre pedig az éneklés tanítását.
Vanesai István, Váczi püspök, esztergomi érsek, azután Olaszországban prenesti püspök, és egyszersmind Magyarországon legelső
kardinál, negyedik Béla idejében. Még akkor váczi püspök volt, mikor 1240. észt. a tatárok az országba beütöttek, és egyikkel ő vele
kisértette el Béla maga házanépét, a tatárok elől bátorságosabb helyre,
Ausztriába. Ott mulatott ő a királyi famíliával mindaddig, mig Bélát
a tatárok a Sajó vizénél megverték, és a magyarokat egészen elgázolták. A veszedelem után házanépe felkeresésére indult Béla Ausztriába 1241. eszi, de ott majd hasonló veszedelmes tőrbe hágott.
Mert minekelőtte feleségét megtalálta volna, Fridrik az odavaló herczeg, őt minden megmaradt kincsétől megfosztotta. Mihelyt pedig feleségét, és azzal együtt Vanesai püspököt megtalálta, ezt nagy sietséggel a császárhoz és pápához segedelemért követségbe küldötte.
Június hónapban ért a püspök a császárhoz, és annak a Béla levelét
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általadta, melynek veleje a volt, hogy ha a császár a tatárokat kiűzi Magyarországról, tehát azután mind a király, mind az ország a
német császártól föggőleg fog lenni. Onnan a pápához ment Vancsai,
de sem egyiktől, sem másiktól szánakozó és vigasztaló szónál egyebet nem nyert, annyival inkább, mivel azok egymással épen üstökben
voltak, és Fridrik császár akkoris a pápa tartományiban zsákmányolt.
Visszajővén Vancsai a követségből, azután is hűséges szenvedő és
bujdokló társa volt a királynak és annak házanépének Dalmácziában.
A tatárok kitakarodása után, esztergomi érsekké tette őt Béla
1242. észt., mely helyet Mátyás hagyott vala üresen, akit a tatárok
a Sajónál öltek meg. Tudományának s jámbor életének hiro minden
íelé elterjedvén, a pápa őt Olaszországba parancsolta, ott prenesti püspökké, s egyszersmind kardinállá tette, ő t tartják a magyarok közöl
első kardinálnak, de kétség kivül második volt, ha igaz az, hogy az
a János, aki 1169. észt. római pápának választatott, azelőtt tuskuláni
kardinál volt. Lásd János. Annyiban mindazáltal elsőnek lehet tartani, hogy János nem Magyarországon lakott, mikor kardinálnak tétetett. Vancsai Istvánnak az országból való kimenetele után, Benedek,
a kalocsai érsek, választatott törvényes úton-módon ő helyébe érseknek, a Béla megegyezésével. Ezen dolog iránt maga a király irt a
papának, hogy Benedeket erősítse meg, de azt akkor a pápa elhalasztotta, kétszeri kérésére is A halogatásnak pedig oka a volt, mert
Vancsai az olaszországi levegő-éghez nehezen szokott, és Esztergomba
visszavágyakozott. Kétség kivül nem tudta Béla a pápa mellőzésének
okát, azért újra irt a pápának egy magyaros levelet, abban kereken
és Istent hiván maga mellé bizonyságul, megírja, hogy sem ő, sem
az esztergomi káptalan, sem az ország bárói, Benedeken kivül mást,
érseknek nem fognak ösmerni; és ha szinte az angyal sugallana is
ellenkezőt a pápának, de azt ne hidje. A pápa mindazáltal megállóit
a maga feltétele mellett, és Vancsait 1253. észt. követségbe küldötte
Magyar- és Tótországokba, amikor egyszersmind levelet küldött mind
a királynak, mind az esztergomi káptalannak aziránt, hogy ha Vancsai esztergomi érsek szeret maradni, ám legyen; ha pedig visszamegyen a kardinálságra Olaszországba, azzal is szabad. A dolog oda
ment ki, hogy Benedek esztergomi érsek maradt, Vancsai pedig a
kardinálságot megtartotta, és hazáján kivül halt meg.
VAnyi Sándor. (Szendrei). ötödik István királynak kedves vitéze.
Mikor még István az atyjának negyedik Bélának idejében erdélyi herczeg volt, és az atyjával együtt a cseh király ellen hadakozott, István herczeget ugy körülvették volt a csehek, hogy már kevés remény-
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ség volt hozzá; de ez a Ványi utat nyitott neki, hogy elfuthasson,
maga pedig tovább is gyalog a csata helyén maradt, Olinütz alatt
öt nagy sebet kapott. Ugyanazon diplomában, melyből ezek' kiírattak,
és amely 1268. eszi költ, az is benne van, hogy mikor István Svécziába (Svédország) sereget küldött, oda Ványi is elment, a ezek
alatt való katonasággal; a svédek táborába nagy bátorsággal bevágott és kívánatos győzelmet nyert. De mikor? s micsoda okon? volt
ez a svéd had, annak egy históriai Aedipus kell.
Várallyay Szaniszló. Először fehérvári prépost, azután pécsi püspök, utoljára szepesi prépost, Szapolyay János és Ferdinánd királyok
idejében. Sáros vármegyében Kis-Szebenben származott, középszerű,
de tisztes szüléktől. Tanulását végezvén, Szapolyay János udvarában
keresett szerencsét, ki is Őt fehérvári préposttá tette. Ezen jó indulatját kétszeresen szolgálta Ő vissza Szapolyaynak, azalatt míg 1530.
eszi Roggendorf, a Ferdinánd vezérje Budát ostromlotta. Először
azzal, hogy azon három rendbeli czédulákat, melyekkel Szapolyay
Nádasdy Tamást Sziget alól Buda védelmére visszahitta, Szaniszló
szolgáltatta kézhez, egy Zermeg János nevű udvari embere által, aki
azoknak az időknek históriáját megírta; másodszor azzal, hogy ugyanazon ostrom alatt, a Budán benszorult Szapolyaynak, az emiitett
Zermeg által, egy fáczánokkal, huros és fogoly madarakkal, gesztenyével, száraz halakkal és kenyerekkel jól megterhelt lovat küldött,
mely micsoda jól esett Szapolyaynak, abból gondolhatni, hogy a városbeliek már akkor a lóhust is jó izün ették, sok ló pedig a város
utczáin fel és alá ténfergett, és az éhség miatt döglött. Zermeget és
társát, tiz-tiz aranynyal és egy-egy öltöző bársony ruhával ajándékozta meg Szapolyay. A következő 1531. észt. Baksay Bernáttal őt
küldötte volt Szapolyay Visegrádra, hogy ott a Ferdinánd követeivel
Révay Ferenczczel és varjassi Nagy Imrével (igazítsák el azon ügyesbajos dolgokat, melyek a közelebbi fegyvernyugvás alatt, a két koronás fő jobbágyai közt előadták magokat. Akkor bízatott által Szapolyaynak a megbüntetésre Móré László. Ugyanazon esztendőben, egy
bizonyságát mutatta annak, hogy ő Szapolyaynak az igazat meg meri
mondani. Ugyanis Nádasdy Tamással és másokkal, teljességgel nem
akarta a maga nevét aláírni annak a királyi levélnek, melylyel Szapolyay a híres Gritti Lajost Magyarország gubernátorává tette. Váradon együtt mulatott és vadászott Szapolyayval 1536. észt., mikor
Kun Kocsárd győzelemmel jött oda vissza Szatmárról.
Szapolyay halála után, ugy látszik, csak hamar Ferdinándhoz
állott, Szaniszló, ki is őt pécsi püspökké tette 1543. eszi De jól ki
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sem nyugtatta magát Pécsen, mert még azon esztendőben, hogy
Szulejmáq török császár Siklóst elfoglalta, azt nem merte. Szaniszlő
Pécsen bevárni, hanem onnan Veszprémbe költözött, és igy Pécs, minden fegyverzőrdülés nélkül török kézre jutott, melynek képében az
akkor időben élt Láng János igy kesergett:
Floruimus quondam, qnnm res invicta maneret
Pannóniáé; sed nunc fana sepulta sumus.
Vita főit nobis snb sacris libera Christi,
Imposiiit gravius fanere Turca jugum.
At tu snbsidinm miseris qui ferre recnsas,
Nec te íata premant deteriora cave.
Veszprémben mulattéban az a hir ütötte az ő fülét, hogy Nádasdy Tamás, egyedül őt vetette Pécs elvesztése okául; azértis kihirdette, hogy akárki találhatja valahol Szaniszlót, őt bátran kifoszthatja
minden vagyonából, sőt a büntetéstol való félelem nélkOl meg is ölheti. Még a nevezett esztendőben 28. jul. egy maga mentő levelet
irt tehát ő Veszprémből Nádasdyhoz, melyben azt mondja, hogy ő
mindeddig az ország határait hűségesen ótalmazta, királyát még ereje
felett is szolgálta, a végvárak mostani elvesztésének nem ő, hanem
azok az okai, akikre azoknak védelme volt bizva; ami Pécset illeti,
ő eleve látván a következő veszedelmet, sokszor megkereste követe
által segítségért a királyt és annak tanácsosit, mind Pozsonban, mind
Bécsben ; de maga Nádasdy jól tudhatja, hogy soha semmi vigasztálast nem kaphatott; azonban mikor látták Pécsen, az ott lévő lovasok, a Szulejmán közeledését, onnan mindjárt elindultak, és ő azokat sem Paksy János, sem Alapy János közbenjárások által meg nem
tartóztathatta; egynéhány gyalog katonák maradtak ő mellette, de
ugyan mit mozdíthatott volna ő azokkal, a rettentő török erő ellen?
s a t. Így kenyér nélkül maradván Szaniszlo, maga kérte és el is
nyerte a királytól a szepesi prépostságot, melyet Horváth János hagyott vala üresen 1544. eszi Azt a Kajata nevű falut, mely felett
egy ideig az eperjesiekkel versengett, a szepesi káptalan előtt, örökösen általvallotta az eperjesi bírónak, Szebeni Istvánnak és a többi
esküdteknek 1545. észt., de oly feltétel alatt, hogy Eperjes városa
annak minden jövedelmeit, és mindenkor egyedül csak az eperjesi ispotály szükségeire, nem pedig máshová fordítsa. Egy zsinatot is tartott ő ebben az esztendőben Szepesen, a sz. Márton templomában, de
amelynek végeséséiről még eddig semmit nem tudhatni. Halála 1548.
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észt. 21. apr. történt. Az említett templomban tetnettetett el, aholottis
ezen verseket metszették az ö koporsó kövére:
Summa petens virtus humiles levat, atque superbos
Qui se contemnunt, deprimit in vitiis.
Ecce Stanislaus virtute adscendit honores
Praesulis, etsi humilis Oibiniensis erat.
Begibus acceptus; quoniam jus novit utrumque,
Diseordes gnarus conciliare Viros.
Quid juvat íti mundo titulos habuisse superbos?
Hagnus eram, et modo sum pulvis, et umbra, cinig.
Orta cadunt, si quae dnrant, veterata senescunt;
Sola manet virtus; caetera mortis erunt.
Várdai Aladár. Mihály fia. Ez a família Szabolcs vármegyében
virágzott, és ott lévő Kis-Várda nevű várostól vette maga nevét, melyet több más jószágai közt birt. Atyafisága volt a Báthori famíliával, ahonnan annak czimeré is egy farkát szájában tartó kigyó volt.
Ami Aladárt nézi, ő ötödik István király alatt élt. Akkor történt az,
de bizonytalan melyik esztendőben, hogy az egri káptalannak szabadság leveleit, melyeket negyedik Béla király újított vala meg, valami
Szebeny Sámuel nevű ember megégette. Huszonöt szavahihető férfit
kellett hát a káptalannak állítani az egri megyéből, akiknek fris emlékezetében voltak a káptalan jusai és szabadságai, és akik azokról,
kezöket a sz. keresztre téve tartoztak eskflvéssel bizonyságot tenni.
Ezen huszonöt érdemes férfi közöl való volt már Aladár is. Fiai Jakab, Aladár és László. Ezek közöl a két elsőbb azt vállalta magára,
1311. észt., hogy Kassa városánál mindaddig kezesek lesznek, mig
annak lakosaival és Károly királylyal a palatínus Amadé fia megbékélnek. Erről a dologról oda felébb az Amadé czikkely alatt, valamivel bővebb, de csakugyan a czirkálódást nem egészen kielégítő szó
vagyon. Aladár harmadik fiának Lászlónak, Jelethei Márton leányától
Margittól, János nevű fia maradt.
Yárdal János. László fia. Aladár unokája. Ez ujittatta és bővíttette meg a kis-várdai várat, mely után meghalt 1357. észt. Miklós
és Domokos nevfl fiákat hagyván.
Vártai Domokos. A közelebb említett Jánosnak fia. Sokat perelt 1380. esztendő körül, holmi jószágokon, a Báthori famíliával.
Négy fiúval nevelte famíliáját, u. m. Zsigmonddal, kinek egyetlen egy
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leánya Katalin, albisi Zólyomi Tamáshoz ment férjhez. Mihálylyal,
Miklóssal, Pelbárttal.
Várdai Mihály. Domokos második gyermeke. Zsigmond királynak Német, Franczia és más országokban való utazásaiban hűséges
kisérője. László nevű fia után, aki 1471. észt. halt meg, négy unokája volt, u. m. 1. Hedvig, akit agárdi Tőke Péterhez adott férjhea.
2. László. 3. András, aki magtalan halt el. 4. János. Ezek közöl
Lászlónak két felesége volt. Első albisi Zólyomi Anna, kitől való két
fia, László és György, talán a bölcsőből sem kőitek ki; de két leánya
Judit és Klára házasságot értek; ez ugyan Verebélyi Jánossal, ama
pedig Kállay Jánossal élt 1524. észt. János sem volt szerencsésebb,
famíliájának férfi ágon való terjesztésében. Ugyanis noha bácsmonostori Tőtes László leányától, Orsolyától, akivel Bars, Hont, Fehér, Bodrog és Tolna vármegyékben, igen sok jószágot kapott vala, László
nevű fia született, de az hamar elhalt, egyetlen egy leánya Katalin
pedig, csábrági ErdŐdy Bálinthoz ment férjhez,
Várdai Pelbárt. Domokos negyedik gyermeke. Mind a két ne •
men három-három gyermeke volt. Leányok Suskó vagy Zsuzsanna t
Pocsaji János felesége; Potencziána, aki Szokolyi Péterhez; és Anna,
aki városkeszi Lépes Jánoshoz ment férjhez. Fiuk Mihály, Aladár és
István az érsek, kikben az ő ágának vége szakadt.
Várdai Miklós. Domokos harmadik fia, Mihály és Pelbárt testvérjök. Miklós nevű fia maradt, akit ugyanazon rákosmezei diéta
tett Szabolcs vármegyei főispánná, amely a nagy Hunyadi Jánost ország gubernátorává választotta 1446. észt. Ötödik László király kincstartója volt pedig ez az ifjú Miklós 1455. észt. Ez az ifjú Miklós továbbá Perényi Katalintól négy fiút nemzett s hagyott, 1. Miklóst, akiről mindjárt lesz szó; 2. Simont, kinek egyetlen egy fia Tamás, egri
pap ur volt 1545. észt. 3. Mátyást, aki grádicsonként bosnyai püspök
lett, de minekelőtte a pápa jóváhagyását megnyerte volna, meghalt 1489.
észt. 4. Aladárt, kinek egy leánya csebi Pogány Zsigmondhoz ment férjhez.
Várdai Miklós. Miklós fia, Miklós unokája, Domokos unokájának fia. Bizonytalan kicsoda Eufemiátói, Anna nevű leányán kivül,
akit Drágfy János jegyzett el, hat fiút nemzett, kik közöl 1. István,
aki terjéni vagy másképen csuzi Markos László leányától, Ilonától
született leányát Borbálát, Apaffy Ferenczhez adta férjhez. 2. Ferencz
a püspök. 3. János, kinek Káskay Krístinától való leánya Frusina,
először Bécsi Istvánhoz, másodszor bekényi Alaghy Györgyhöz ment
férjhez. 4. Mihály, akiről alább lesz szó. 5. Imre, egy nagyra született és menendő ifjú, de akit megemésztett a mohácsi veszedelem
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1526. észt. 6. Ambrus, kinek losonczi Bánffy Petronellától való leánya
Klára, Serédy István felesége volt 1544. eszi
Várdal Aladár* Pelbárt fia, főpohárnok és Szabolcs vármegyei
főispán volt 1459. észt., mikor Mátyás király azt észrevevén, hogy
Garai László és mások sokan Fridrik császárt akarják magyar királynak tenni, egyebekkel együtt, ezt az Aladárt is újra feleskettette a
maga hűségére.
Várdai István. Ez is Pelbárt fia, Olaszországban tanulásakor
dekretomok doktora, azután egri prépost, utoljára kalocsai és bácsi
érsek 1457. esztendőtől fogva, melyben őt ötödik László király Francziaországba küldötte Prágából, hogy az odavaló királynak leányát
neki feleségül hozza; mely követségben mikor már illendőképen eljárt volna, és a menyasszonynyal hazafelé indulna, László véletlenül
meghalt, és igy a menyasszonyt oda kellett neki hagyni. Hunyadi
Mátyás jutván a királyságra, mindenkor nagy becsületben tartotta
István érseket. Egyiket őt küldötte volt Mátyás király 1463. észt.
Németujhelyre Fridrik császárhoz, hogy azzal békességet csináljon, és
attól a koronát visszaváltsa, ahova mikor ő Ujlaky Miklóssal és más
társaival és háromezerből álló lovassággal elért volna, a császár nem
bátorkodott olyan számos népet a városba bebocsátani; azértis csak
Vitéz Jánost, a váradi püspököt eresztette oda be, kétszázad magával, az érseknek pedig, többi társaival, Sopronba, kellett visszajönni, és
ott mulatni, mig a békesség u többek közt ezen feltétel alatt megkészült, hogy ha Mátyás mag nélkül hal meg, a magyar királyság
Fridrikre szálljon. Ugyanazon esztendőben ott volt Péterváradján, mikor Mátyás a velenczésekkel olyan szövetséget kötött, hogy mig ő a
törökökkel hadakozik, mindaddig negyven jól készült hajóval segítsék
őt a velenczések. A következett 1464. észt., mikor Mátyás Ráczovszágban Sztrebernik várát ostromlaná, ezt az István érseket, jó sereg
lovassággal, a Száva vizénél hagyta, hogy ott az ő útját a törökök
el ne vághassák. Sok ízben irt Mátyás, még pedig az István tudta
nélkül is, a pápához, hogy őt kardinállá tegye, és leveleiből kitetszik,
mely nagyra tartotta őt, nevezetesen, hogy Széchy Dienesnél, az esztergomi érseknél, sokkal többre becsülte. Kardinál volt már 1466.
észt., mikor Pozsonban kezességet vállalt magára Mátyás király mellett, az ország előtt az iránt, hogy amely adót akkor az országra vetett, azt több esztendőben nem fogja kívánni. Mindazáltal a sok hadakozás azután is szükségessé tévén az ilyen rendkívül való adót, ugyanazon dologban, azután is két esztendővel, újra kezességet kellett neki
Mátyás mellett vállalni több főrendekkel együtt. 1470. észt. halt meg.
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Várdai Péter. Először esztergomi kanonok, földvári apátur, azután kalocsai érsek 1481. esztendőtől fogva. Á Kis-Várdáról neveztetett Várdai nagy famíliából származott, de bizonytalan kik voltak
szüléi. Még gyermekkorában árvaságra jutván, a váradi püspök, Vitéz János, őt maga udvarában tartotta és taníttatta, azután bővebb
tanulás, látás, hallás kedvéért, Olaszországba Bononiába (Bologna) küldötte maga költségén. Hogy Mátyás király őt, érsek és kanczeliár korában, tömlöczre tétette, azt senki sem tagadja; de abban nem egyeznek meg, mi okon cselekedte azt ő vele? Bonfin azt irja, hogy az ő
fogságának oka, az ő szabad szája lett volna, mivel sokszor dorgálta
Mátyást, a rendkívül való adóért, melylyel az országot terhelte, és
azért szenvedett volna, mintegy hat esztendei fogságot némely várakban. A bizonyos is, hogy ő indulatos.és szót kimondó ember volt, és
épen azért hívták őt az akkori magyarok Gyflhös vagy Dühös Péternek. Bévay Péter pedig igy adja elő a dolgot: Mátyás király békességet kötött vala Bajazet török császárral, és a békesség levelet, mint
kanczeliár, Várdai Péter irta meg, de valamimódon kimaradtak a levélből Oláh és Moldvaországok, hogy azokat sem szabad Bajazetnek
bántani; azértis Bajazet, a fekete tengerhez közel, Kilia és Nestorálba
nevű várakat Mátyástól a béke után elfoglalt. Még ma is meg van a
levél, melyben azt a hitszegést szemére hányta Mátyás Bajazetnek. Ebben a levélben a többek közt azt irja neki Mátyás, hogy ő reményli
azt, hogy ezen szövetség megrontása miatt, Bajazet sóba sem fogja
látni az Isten országát, s Ő sem fog többé Bajazet szavának hinni.
Bajazet azt irta vissza, hogy ő a Mátyás fenyegetéseit fülei mellett
elbocsátja; azonban a békesség levelet visszaküldötte Mátyásnak, hogy
abból lássa meg, hogy ő a várakat elfoglalván, a szövetség ellen
semmit sem vétett, mivel abba Oláh és Moldvaországok nincsenek befoglalva. Ezt látván Mátyás, Bajazet ellen való mérgét és boszuját
Péter érseken töltötte, őt maga kezével megverte, és ilyen szókkal az
árvái tötnlöczbe küldötte: árva voltál Péter, árva is leszesz, és Árvában fogsz meghalni. Ugy tartják, hogy ez 1484. észt. történt volna.
Maga a pápa is irt ő mellette Mátyásnak 1486. eszi 3. mart., de
semmit nem nyert. Mátyás király halálakor a visegrádi várban ült
Péter, onnan küldött levelet a Mátyás fiához, aki őt aztán szabadon
is bocsátotta 1490. észt., melyet azzal köszönt meg az érsek, hogy
ezt a maga szabaditóját, az ifjú Hunyadi Jánost, mindenképen igyekezett magyar királylyá tenni, és az Ulászló koronázásán meg sem jelent. Mind azáltal mivel az ifjú Hunyadi önkényt lemondott a királysághoz való jusáról, az ének is Ulászló mellé állott és iránta hüsé-
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gét mind végig meg is tartotta. Irigyei vádjára i»agáfco& idfate őt a
pápa 1491. eszi, de agy latsaik ismét feloldozta őt a római utazáatól, mivel maga Ulászló irt ő mellette. Ugyanakkor adott Kinisy Pál
mellé ezer katonát, aki akkor Fehérvár alá igyekezett, az omág alsóbb
részeiről. Azután két esztendővel, egy török kvat kftM&tt » pápának,
mely Ssendrősöl került ő hozta. Sok m41t*tlajUágrél paftaasfcodik le*
veiéiben, melyeket neki roszakaróitól kellett nyelni. A Dtfta vizét
egészen Báos vára alá vette, ahol sröott volt zendszerént lakai Még
ma is megvagyon sok levele, melyek, h& nem a legjobb taUBággal
vágynak is írva, de egy olvasott és jó szív* emberről tatfanek bizonyságot. 1501. észt. halt meg. ő vele szedette volt vendbe Mátyás ki*
rály a Janus Pannonius verseit
Vártai Máté. A közelebb irt Péter érsek testvéröwose. Minthogy a bátyja érsek volt, őt arról Érsek Máténak is hittak. Adorján nevfi faluról pedig, mely az osztályban neki jutott, Adorján! Máténak is nevezték, ö kerítette vala az iiju Hunyadi Jámos kezévé a
magyar koronát és az országnak más drágaságait 1490c észt. Temesi
főispán volt 1509. észt. Pál nevfi testvérje, földvári apátnrke*áVan
halt meg.
VárdaiPál* Veszprémi, egri püspök, azután esztergomi érsek,
a Mohácsnál elesett Szalkay László helyébe, utoljára pedig egyszersmind király helytartója. Ennek sem lehet szoléit kitapogatni. Budai
prépost és a király jövedelmeinek adminietrátora volt még 1514, eszi,
mikor a főrendek egyikre ő reá bízták, a Verböezy tripartitafia* meg*
rázogatásái. Veszprémi pfispökkorában 1524. eszi* a napa flgy levelet ktidött ö hozzá, melyben neki a maga követét ajánlja, s egyszersmind az ország javát is szivére köti. Azután való esztendőben már
egri püspök fővel küldötte őt Lajos király május 28. napján Bidáról
harmad magával a hatvani zenebonáé gyfilésre, azzal az kenettel,
hegy már Verboczy István palatínussá lett válaeztatáaát jóváhagyja,
és mindjárt nyomban ország kanczeUárjává tették őt a ayughMatlankoctó urak. Elindult volt ugyan ő is 1526. észt a moháett szerencsétlen hadra, és a királyt Tornán érte utói, akivel meg azon tul Butáig elment, de Báláról őt a király, valami dologban Budáról vias8zakfildötte, és igy a veszedelmet elkerülte. Lásd Befeek Jáaes.
Azokban a homályos időkben, melyekben Siapolyay János és
első Ferdinánd tusakodtak egymással a Magyarkirályság fedett, valamint sok más akkori nagy ember, agy Várdai is habozott, és hol
Szapolyayhoz, hol Ferdinándhoz ragaszkodott, amelyiket! i. elébb
kaphatta, én amelyiknél nagyobb bátorsággal hiielkedhetett magának,
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a kétséges környftlálláBok között, fileiate S&apolyayval tartott, és épen
arárt tette az ét érsekké 1527. észt. elején. Azonban el nem'műit ez
az esztendő, mikor Ferdinánd *z országba bejött, és Esztergomot útjába ejtette. Nem várta be Várdai Ferdinándot, hanem a katonaságnak nagyobb részével etíllantott; de a többi pap urak ille&dd tisztelettel fogadták Ferdinándot, és őt a sz. Albert templomába vezették.
Miödazáltal amely diétát; Budára érkezvén, ugyanoda hirdetett vala
Ferdinánd, azon Várdai ÍB megjelent, és ott a Ferdinánd beszédjére
ő felelt, mely feleletnek summája a volt, hogy Lajos király szerencsétlen halála után, minden jól gondolkodó magyar Ferdinándot óhajtotta maga királyának, és 8zapolyayboz csak kénytelen kelletlen állottak némelyek; most hát már örülnek Szapolyay Budárél lett elszaladásának, ellenben a Ferdinánd Pozsonban királytyá lett választatását helybehagyják; minél hamarabb lehető koronázását óhajtják;
a különben itólőt, ország háborítanak, haza ellenségének tartják. £1
ment Várdai maga is a koronázásra kétszáz huszárral, melynek végével, a főkanczellárság 6 nála meghagyatott, mikor Ferdinánd a tisztségeket osztogatná. Olyan bizodalma lett 6* hozzá Ferdinándnak, hogy
mikor aztán 1528. észt. a regensburgi német diétára szándékoznék,
óvárbn költ levele által, öt tette azalatt az ország dolgai kormányzójának. Nem soká felelt meg Várdai ezen biBodatomnak.
Ugyanis, mikor 1529. észt. Szulejmán törők császár, Mohács,
Buda, és Esztergom felé, Bécs alá tartana, Geszthy Lászlót annak jókor eleibe küldötte, és általa magát annak kegyelmébe ajánlotta. Mikor aztán Esztergomhoz közelített Szulejmán, maga is kiment annak
eleibe Várdai, és annak kezét megcsókolta, melyen való őrömét az
egész tőrök tábor, nagy Allah kiáltásokkal bizonyította. Elvitte magával Sznlejmán Várdait Bécs alá, és annak vívását ott kellett neki
nézni, ahonnan gyalázatosán jővén vissza Szulejmán, magával Budára
-w lehozta Várdait Szápolyayhoz, és ott vele összegyalulta, Zermeg azt
irja, hogy mikor Szapolyay eleibe ment Várdai, zokogva ezt mondotta
néki: „Király! megismerem, hogy sokat vétettem ellened, de hidd
el, hogy a boldogságos szflz sem siratta keservesebben a maga ke*
resztfan föggő fiát, mint én téged számkivetésedben s nyomordságodban,M melyre azt felelte volna neki Szapolyay: „Meglehet amit mondasz, ugyde a boldogságos szttz, a maga fiát a keresztfáig követte; te
pedig csak az akasztóidig sem kisértél el engemet; mindazáltal vénsegédet tekintvén, neked megengedek, és kegyelmembe veszlek.u Lásd
Perényi £éter.
Alig tartott esztendeig Váédainak Szapolynyval valö barátsága.
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ugyanis, mikor Ferdinánd Roggendorf uevü vezérjéfc 1530. észt., november elején, Bécsből, tízezerből álló sereggel Buda alá küldötte,
annak Várdai Esztergomot minden erőltetés nélkül feladta, Ez idétől
fogva, mind halálig megmaradt ő a Ferdinánd hűségeken. Hogy Bá*
thori István palatínus meghalt 1535. észt., annak helyébe nem pa±
latinnssá, hanem csak királyi helytartóvá tette Ferdinánd Thurző Eleket. Ezzel az elsőség felett valami pere támadt Várdainak, melyet a
főrendek kérésére maga Ferdinánd igazított el 1536. észt. Szapolyay
halála után megtudván a pápa, hogy Szapolyay árvájának tutorai, a
török császárhoz folyamodtak Ferdinánd ellen való segítségért, egy
levelet irt Rómából 1540. észt. 3. októbr. Várdainak, melyben arra
kéri őt, hogy amennyiben rajta áll, ez a törökkel való barátságot akadályoztassa meg, és Ferdinánd csendességét munkálja. Ez a levél, a
jezsuiták szerzetének helybehagyatása és megerősítése után, hét nappal
kelt. Horváth Bertalan kapitánysága alatt, ötszáz lovast küldött Várdai Pest ostromlására 1542. észt. Thurzó Elek halála után, őt tette
Ferdinánd királyi helytartóvá 1543. észt.
Még el sem múlt ez az esztendő, hogy Ssulejmán, minekutána
Valpót, Siklóst, Pécset megvette volna, Esztergomot vette szemügybe.
Nem merte ekkor őt, mint a minap Várdai bevárni, ne hogy ő rajta
Szulejmán a Szapolyay tói való elpártolásért boszút álljon; hanem időnek javában, talán Nagy-Szombatba ment. Módot talált mégis benne,
hogy a várban maradtaknak, Horváth Bertalan által, kétszáz ökröt
hajtatott be, noha már Szulejmán annak egyfelől alatta ült. De haszontalan volt minden igyekezet, mert Esztergom csakugyan nem sokára török kézre került, melyet Láng János igy siratott meg:
Acoisis membris, capite a cervice revulso
Pannóniáé; Buda, Turca superbus ait:
Corporis Hungarici cor jam mihi porro petendnm,
Ut dives Sceptrís pareat ora meis.
Dixit et Istrogranum vi debellavit iniqua,
Proh dolor! auriferi summa ruina soli,
Teutonig Istrogranum sed enim tellusque Polona,
Sí cor habent, armis restituisse volent.
Id quoque consilium respublica tota sequetur,
Pellere publicitus publica damna decet.

'

Hatvanhat esztendős volt Várdai, mikor Pozonbán 1549. eszi 12. októb. meghalt. Ugyanott temettetett is el, nem Nagy-Szombatban, mint
24*
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Istvánffy vélte. Ő kezdette Nyitra vármegyében Érsekújvárét építtetni,
melyet Oláh Miklós vitt ő utána tökéletességre. Istvánffy azt írja,
hogy Ferdinánddal, nemcsak az, hogy sokszor evett egy asztalnál,
hanem mikor Ferdinánd látná egykor, hogy az öreg érseket az álom
elnyomta az asztalnál, őt a maga szobájában lefektette s kialtatta.
Micsoda fenyítékben tartotta ő a maga udvarát, onnan megítélhetni,
hogy a pajkos és erkölcstelen ifjakról, abban az időben azt szokták
példabeszédben mondani: hogy az nem tanult s növekedett a Várdai
Pál udvarában.
Várdai Ferencz. Az oda felébb említett Miklósnak, bizonytalan kicsoda Eufemiától való második fia, királyi kincstartó, váczi és
erdélyi püspök, második Ulászló és Lajos királyok alatt. Nagy segítségére volt 1514. észt. Szapolyay Jánosnak, a paraszt had iecsendesjtésében, amikor már Erdélyben lakott; amint Taurin István azon
hadról irt könyvéhen, a többek közt ezen szókkal bizonyítja:
Franciscus Várdai praestans cognomine avito
Praesul, turrigeras Daci qui temperát urbes.
Phoeboeis celeber studiis, cuj docta Thalia
Composito dedit ore loqui, quo pectora Regum
Mollescunt, bonus, et pius eitremam usque ad amussim:
Huic Regnum, hnic Reges, huic Transilvania debet;
Namque suo innumeros contraxerat aere Quirites,
Bella manu gessit propria, punctum túlit omne,
Omniaque emeruit placidae palmaria pacis.
A leleszi káptalan előtt, 1520. észt. a famíliának minden jószágait, Bácsmonostort, Kis-Várdát s a többeket, Szabolcs, Bodrog és Baranya vármegyékben, által vallotta a maga testvéreinek, Jánosnak, Mihálynak, Imrének és Ambrusnak, egyszersmind azoknak tútorságát is
letette, és magánál csak azon öt falut hagyta.meg, melyeket Perényi
Imrétől maga pénzén vett vala. Ezt az öt falut, 1523. észt. tett testamentomában, János és Ambrus testvéreinek hagyta, mivel csak
ezekhez volt reménysége, hogy örökösöket fognak hagyni; de megcsalatkozott, mivel Mihálynak lett leggyümölcsösebb házassága. Ezekután
egy vagy két esztendővel meghalt, és a gyulafehérvári templomban
temettetett el ilyen felírással:
Quis situs hic? Fecit qui tot donaría templis,
Franciscus Vardae glória rara suae.
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Qui Latio primos egit feliciter annos,
Regibus hinc Divis nrania grata dedit.
Libertatis erat vindex, hic mstica bella
Compressit, cives urbibus adseruit.
Ornarat prae se claris yirtutibns orbem,
Ut coelum eiornet, Spiritus astra adiit.
Várdai Mihály. Perencz püspök testvérje. Együtt forgott Imrével a testvérjével a mohácsi veszedelemben 1526. észt., de onnan
megszabadult, mikoron az odaveszett Seabadulása után, Tolna vármegyében, a famíliának Máié nevű várába ment, és a famíliának
eleiről maradt ott lévő kincsét jobbadán maga hasznára fordította,
melyért sok ideig tartott perrel vesztegették őt, akiknek az fájt. Élt
még 1552. észt., amikor Martinnzzi György, a váradi püspök, neki
Kis-Várdát visszaadta, melyet azelőtt való időkben, bizonytalan mi
okon foglalt vala el. Ugy látszik két felesége volt. Első amely nem
egészen világos, Báthori Klára; második, amely bizonyos, Sarmasághy
Erzsébet. Ettől maradtak István, Miklós, Ferencz és Mihály nevű
fiai. Anna leányát Szokolyi Miklós vette el.
Tárdal István. A közelebb irt Mihálynak Sarmasághy Erzsébettől való legöregebb fia, Maiimilián király alatt élt, kihez testvéreivél együtt, mindenkori hűséggel viselte magát. Mint régi eleiről
maradt Örökségét, ő bírta egyéb jószágai közt Szabolcs vármegyében
Kis-Várdát, melyet Szapolyay János Zsigmond 1564. észt. ő tőle el
akart venni. Igen váratlan szállottá meg őt Szapolyay, mindazáltal
bátorsága még el nem csüggedt, hanem a vár kapuit bezáratta, ótatomhoz készült, és a Szapolyay sánczásóit oly találósán ágyúztatta, hogy
azok kénytelenittettek a munkát éjszakára hagyni. Minthogy Szapolyaynak Kassa és annak vidékének elfoglalása volt a fő czélja, itt
nem akart sok időt tölteni; azértis somlyói Báthori Istvánra bízta,
hogy szép szóval vegye rá Várdait a vár feladására. Hit alatt kijött
Várdai a várból, beszélt is Báthorival, de a vár feladásáról hallani
sem akart; sőt mikor Báthoritól elvált, és a várba visszaindult, a vár
előtt való szigetben, az ott lévő két nagy kazal gabonát maga kezével meggyujtotta, hogy annak az ellenség hasznát ne vehesse. Nagy
nyughatatlanságot okozott az előre siető Szapolyaynak ez az ő átalkodása, azértis újra visszakülftötte ő hozzá Báthorit, hogy már akármi
feltételek alatt ő vele kössön; kiváltképen azzal nyerte meg Báthori
a Várdai szivét, mert azt adta neki elméjére, mely sok károkat fognak az ő jobbágyai az ostrom alatt szenvedni. Azt meggondolván
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Várdai, hogy ha hatvan nap alatt a királytól segítsége nem érkezik,
akkor a várat fel fogja adni. Ezzel akkor elment Szapolyay Kassa íelé,
de nem is volt azután ideje Várdait szavára emlékeztetni; és igy a
vár Várdai birtokában s Maximilián király hűségében megmaradt.
Minekutána Szapolyay Erdélybe hazatakarodott hadával, Várdai Bécsbe
ment maga mentségére, aholott is a király a Szapolyaynak tett igéretért először, ugyan keményen megdorgálta őt, azután pedig egynéhány hónapi áristom után hazabocsátotta. Bizonytalan mikor halt meg.
Semmi örököst nem hagyott.
Vardai Mihály. Ez is Mihály fia. Jelenvolt 1572. észt. Pozsonban Rudolf koronázásán, és azutáu az asztal felett, ő tette az öreg s
ifjú királynak, és a királyi horczegeknek a főpohárnoki szolgálatot.
Azután is jelenvolt minden diétákon, és ott hol az eperjesi nyolczados törvényszékre, hol pedig az ország határainak, itt vagy amott való
megtekintésére rendeltetett ki. Utoljára 1582. észt. vagyon róla emlékezet. Házasságban élt ugyan ruszkai Dobó Eristinával, de tőle
semmi örököse nem maradt. Az özvegye Kristina, gersei Pethő Gáspárhoz ment férjhez.
Tárdai Miklós. Ez is a felébb irt Mihálynak fia, és igy a közelebb emiitettnek testvérje. Lossonczy Dorottyától négy fiút nemzett
vala ugyan, Istvánt, Aladárt, Miklóst és Jánost, de akiket mindnyájókat maga rakott koporsóba. Egyetlen egy leánya Katalin, aki 1580.
eszi. 5. máj. született, először Telegdy Pálhoz, attól özvegyen maradván pedig, bedeghi Nyáry Pálhoz, a váradi kapitányhoz, s egyszersmind Bihar, Kraszna, s Közép-Szolnok vármegyék főispánjához ment
férjhez, ki is 1630. észt. vitte a Várdai famíliát végképen sírba.
Yarjasy vagy Vargyassy Nagy Imre. Vicepalatinus volt második Lajos és első Ferdinánd királyok alatt. A mohácsi veszedelem után
jelen volt Pozsonban, a Ferdinánd királylyá lett választásában 1526.
észt., és épen azért, egyebek közt, őt is maga ótalma alá fogadta Ferdinánd, Bécsben 30. nov. költ levele által, Szapolyay János üldözései ellen. A többiek, akik ezen levélben emlittetnek, ezek: Báthori
István palatínus, Szalaházy Tamás, Brodarich István, Batthyány Ferencz, Thurzó Elek, Tahy János, Horváth Gáspár, Görög László, Gerendy Miklós, Nádasdy Tamás, Oláh Miklós, Bévay Ferencz. Ö volt
Ferdinánd részéről 1531. észt. egyik követ Visegrádra. Lásd Révay
Ferencz. Akkor végezték azt ott ezek a követek, hogy a mind Ferdinándhoz, mind Szapolyayhoz hüségtelen Móré Lászlót meg kell zabolázni, aminthogy azt Laszky Hieronim Palota várából ki is zaklatta,
és a várat minden kincsével együtt elfoglalta.
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Varjú Pál. (Varjafalvi.) Máiyá* király alatt éli Mikor SzajK)Imre 1467. eszi a király táborát odalnigyta, aEzal együtt «1«
pártott volt Mátyástól, ez a Varjú Pál is; de nrinekniőna kegjelmébe vette Mátyás Szapolyayt, MoldváWl Budára való visszautasa*
sakor, ugyanakkor megengedett ennek a Pálnak is. 1468. eazt, Skotastika napján, Szabolcs vármegyében, Nádudvarén kelt levele által,
melyben szabadságot ad neki arra, hogy akármikor tetaik, a királji
udvarba bátran mehet, ott mulathat, a királylyal beszélktt, tanárt*
kozhatik, onnan oda mehet tómét, ahova akar. Ezen kivül megtiltja,
hogy akárkinek kárt tett Varjú, a maga pártoskodása ideje alatt*
akár méltán, akár méltatlan, senki azért őt perbe fóltöé B* fogja. Életben volt még Pál 1476. észt, mert.akkor neki parancsolta art Mátyiá
király Budáról a szepesi káptalanhoz irt levelében, hogy Pearényi Istvánt, és Kázméri Andrást, a sárosi kapitányt nitse tteg, hogy amely
jószágokat Razlaviczay Györgytől elvettek, adókat haladék nélkül annak adják vissza. Ha pedig ő valami akadály miatt arra töm érkea*
nék, vagy Úsefalvy Péter, vagy Nomorkay Lászlót vagy rákosi (tanbos Lórincz, vagy Buzlay László, tagy Nádfóy László eaeldkedja a»fci
VarkiiM vagy Vartoozy KrUrtét Sziléziábói ]9tt be az etr
gzágba, a Szapolyay István feleségével, IWvig
ki is őt Késmárk vára kapitányává tétette, és Sstrasska,
reszt s a t. fáinkkal megajándé^oztaUa. Magyajr nemewégat
Kristóf, sok jószága mellett, hánxa nagy magyar famíliába
hatott, és eképen egészen megmagyarosodbatott« és Varfcuca
Varkocs neve Varkóczyra váitoaott. EUŐ felesége Tárczay
leánya Katalin, második Bebek Margit, harmadik Homommy
bála volt, kiktől három fia, Menyhért, Gáspár,, Gyfrgy; két. leánya,
Margit, Bebek Ferenc* felesége, és Borbála maradtak, aki Homonnay
Gáborhoz ment férjhez. Maga Kristóf 1520. east, 9. febr. halt mog«
és a késmárki nagy templomban takarittatott ei Halála előtt észtenddvel, Berzeviczy Zsigmondtól és Fereucztől Farkasfalván ée Hundtí*
dorfon lévő minden birtokaikat elzálogosította, mely ellen azoknak
testvérei, a& 6 halála után protestáltak a szepesi káptalan.előtt 1534*
esetendőben.
Varkéozy GyQrjrj. Első Ferdinánd király alatt vitézkedett. Hogy
1541. észt. Mohammed és Usrei nevű basák, Izabellának, a Saapolyay János oivegyének segítségére Budához érkeztek, •nmw álta\jöttek ezek a basák a Dunán, és Váczot könnyen megvették; azután
Pestet is próbálták, metyuek ótalmazása akkor erre a. Györgyre volt
búvá, Oly derekasan ifi ótajma^ta ő azt Nyary Ferenczcsel s másolj
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kai, hogy onnan nagy veszteséggel kellett a törököknek a Danán
vissza Budára költözni. Azután hogy még ugyanazon esztendőben, Ferdinánd királytél, Boggendorf Vflhehn jött Buda ostromlására, de onnan Vilhelmet, az ellene állhatatlan erővel Izabella ótalmára közelget§ Szulejmánnak hire elrezzentette, ez a György sokat segített a
király szaladó táborának a Danán Pestre hajókon való általszállitásában. Minekutána pedig Sznlejmán Budát ravaszsággal elfoglalta,
GyÖigy sem állhatott ellene, hogy Pest is annak kezére ne jusson. A
következett 1542. észt. ő is próbálta Joaekim márkió fövezérsége
alatt visszavenni Pestet a törököktől, és Perényi Péter ellenére, Ő is
abban a vélekedésben volt, hogy jobb lesz, ha Joachhn nem Budát,
hanem Pestet próbálja meg először.
Újra eljött Szalejmán 1543. észt Magyarországra, ki is minekutána Valpő, Siklós, Pécs, Esztergom, Tata várait megvette volna,
Székesfehérvárt vette sorba. György volt kirendelve annak védelmére.
Hogy ő elérkezett Fehérvárra, mind az odavaló birót Szfigyes Tamást,
mind az egész tanácsot, mind maga keze alatt lévő hadnagyokat egybegyüjti, és azt a kérdést teszi elejökbe, nem jobb volna e a külső
várost felégetni, hogy az a tötöknek- menedékül s ótalmul n« szolgálhasson, mivel igy a belső várost, amely a körülötte lévő tó által
elég bátorságos állapotban látszik lenni, kevesebb ember kárral lehetne ótalmazni ? Ennek általán fogva ellene mondottak a fehérváriak. Nem akart György ásóknak kedvtfk ellen járni, azértís kimegyen
a külső városba, a maga ott megszállott katonáihoz, azokat maga
meggyőződése ellen is a győzelemmel biztatja, és hogy magokat sánctolják be, parancsolja, és az erősséget kivált a boldogságos szűz és
a sz. Ferencz temploma között készítteti. Azonban a törökök elérkeznek, és a Buda felé nyilő kapu irányában telepednek meg. Ide vonta
tehát György is a maga nagyobb erejét. Innen kicsaptak egyszer az
ő emberei, és a törökben sok kárt tettek. Hogy maga is elérkezett
Szulejmán, az ö törökéi, a mondott templomok közt hányt sáncz elleriében, egy más, annál magasabb erősséget kezdettek felállítani. János tövétele napján támadták meg először a törökök a György erősségeit. Az ótalmazók közt megjelent egy jó szál magyar asszony is,
egy kaszával, és a sánczra -mászó törökök kfóöl, kettőnek a fejét
ütötte azzal le egy csapással. Mindazáltat elfoglalták a törökök a
mondott két templomot, és az ott lévő sánczot. Megmaradt volt ugyan
az az erősség, melyet az olaszok csináltak volt, de negyed napra,
nyugodott és nagy erővel azt is megtámadták a törökök, s meg is
vették; amikor aztán mind Györgynek, mind az ft alatta lévő neme*
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teknek, olaszoknak s magyaroknak, a hétorságoeabb helyre vezető ú t ról kellett gondoskodni. György sok másokkal együtt, a belső városba
akart vonulni, de mivel a sorompók bevoltak zárva, a törökök ö t a
kapában megölték, fejét é s jobb kezét, az ujjaiban lévő szép arany
gyűrűkért elvágták. A biró Szügyes Tamás, a vár faláról kezdett a l kudozni Szulejmánnal, és annak a várost feladta. A városban lévő németeknél láttak akkor a törökök legelőször sárkányos puskákat, m e lyeket nem kanóezczal kellett elsütni, melyeket ők igen csudáltak s
tolok el is szedték. Szügyes biró azt a hasznát vette a VarkÓczy
czélja meggátolásának, hogy őt s a többi gazdagabb lakosokai; Szulejmán maga táborába kihívatta, ott megölette, s jószágaikat a városban őrizeten maradt törökök közt felosztotta. Láng János ilyen versekkel tisztelte meg Varkóczyt
Qnod si morte sua Decii servasse feruntur
Imperium, patrii Scipiadaeque soli
Non hoc Yarkóczy cnm laude minőre Georgi
Trnnca jacent sacro membra reposta loco.
Qui virtnte sua Regálém fretus ad Albam,
Erigua Turca8 distulit unns ope.
Et sic a nostris vertít cervioibus hőstett,
Grassanüque suo corpore clausit itor.
0 ! oontemptorem sublimi pectore locis!
0 ! Patriae Deoium Scipiademque suae!
Ugyan Láng János Fehérvár elvesztését igy siratta:
Hosti8 cum Grajam rapuisset barbarus Albam,
Qua jungunt socias Savas et Ister aquas (Belgrád)
Quum dolui easum raptae miserata sororís,
Tum mens nostra parem coepit hábere metum.
Et spes magna mit, reparatam Marté poteati
Snmpturam voto pristina jura euo.
Sed dum me frustra solor, solorque sororem!
En eadem collo vincnla capta gero!
Ezeket is Láng irta ugyanakkor:
Pannonius Rex unde suum diadema petebat;
Qup saera fonctus, ossa ferebat bumo;
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Regia bartariáe nunc servio tarpiter Álba,
Quia jam som potíus triste cadaver ego,
Onrais cum dulci spes libertate salutis,
Amissa Chrísti relligione jacet.
Varfeéczy Tamás. A felébb emiitett Kristófnak, bizonytalan
melyik fiától való unokája. Eger vára kapitánya volt egynéhány esztendeig, melyet Perényi Péter számára ótal mázott, aki azt az oda való
püspöktől torkon verve vette vala el. Istvánffy azt irja: hogy Ő ugyan
Perényi Péter udvarában nőtt s nevekedett, és mikor 1541. észt. Perénji Roggendorffal együtt ostromlaná Budát, ettől a Tamástól izent
Tírík Bálint Perényinek, hogy magáról s magyarjairól gondot viseljen, mert Szulejmán nem soká Buda alá fog jőnrni, az ó elayerésökre.
Kapitánykorában Egerből kicsapkodván, sok kárt tett Ő a törököknek,
ó építette meg Eger várának egyik oldalát, melyet a&tán ő róla Varkóczy, vagy Varkucs bástyájának s fokának hittak. A Perényi özvegye
s fia megegyezésével, általadta Egert Ferdinánd királynak 1549. eszi,
mely után váradi kapitánynyá tette 6t Martinuzzi György püspök.
Onnan ment ő Csanád alá, Oserepovics Miklós megvetésére 1550.
észt Mikor Mohammed beglerbeg 1551. észt. Zádoriak, Horogszeg,
Csanád s a t. várait elfoglalta, Akkor Tamás Erdőhegy nevű falunál
feküdt egynéhány ezered magával, de semmit nem mozdított a törökök ellen, mivel Martituzri őt attól eltiltotta; hanem aftután kevéssel, ugyan Martinuza parancsolatjából, Erdőhegyről Tótváradjára vezérletté az alatta való sereget, és onnan Martinuzzival s Casztaldóval
együtt ment él Lippa megvételére, ahol egyiket őt rendelte volt ki
Casztaldó annak megszemlélésére s határozására, melyik oldalról kelljen a várost s várat megtámadni. Ezekután is hűségesnek mutatta
Tamás Ferdinándhoz magát; de mihelyt 1556. észt. Petrovich Péter
Izabella számára Erdélyt foglalgatni kezdette, Tamás is mindjárt Izabellához állott, és annak számára, Báthori öyőrgygyel ostromlotta
Váradot, melynek azelőtt való időkben ő is vala kapitánya. Ezért a
pártosságért, minden fekvő jószágait, melyeket ő Szepes és Bihar vármegyékben feleién birt, annak a Horváth Márknak ajándékozta Ferdinánd, aki Sziget várát a törökök ellen oly vitézül ótalmazta. De
kéteég kívül Bihar vármegyei jószágai megmaradtak az ő kezénél
azután is, mivel azok Izabella birtokában feküdtek. Bihar vármegyében a többek közt ezeket birta ez a Tamás. Sámsonban három portát, Vámos-Peresen kettőt, Sárfün kilenczet, Semjénben tizenegyet,
Oltományban tizennégyet, Albison kilencéét, Székelyhidon tizennyol-
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czat, Kólyon hármat, Diószegen ötödfelet, Jankán hetedfelet stb. Kapitánynyá 1566. észt. lett Ő helyébe Hagymássy Kristóf. Tamás felesége, albisi Zólyomy János leánya, Klára volt, kinek ő már harmadik
férje volt, lévén annak már azelőtt két férje, u. m, Makó Miklós és
Paksy Ferencz. Tamás, Miklóst és Sárát nemzete Klárától.
Vttkóczy Miklós. A közelebb irt Tamásnak Zólyomy Klárától
való fia. Keveset tudhatni felőle. Felesége Hagymássy Lenstak leánya
Katalin volt, de akit igen ifjúkorában özvegyen hagyott 1583. esztendotájban. Az ő halála után Katalin, Bocskay Istvánhoz ment férjhez, aki idővel erdélyi fejedelem lett. Miklós Szalacson temettetett el
ilyen koporsókői felülírással:
Varkoczyo tellus dedit haec Szalacsina Sepulcrum
Natalem dederat Chrysius ante diem.
Viventem tenuit Sicnli modo regia pontis; (Székelyhid)
Nunc Varadinensis nobilis aula soli.
Slesia majorum servat genus; acta Parentis
Chrysius, et totis, Agria novit, agris.
Inclyta non humili descendit origine Mater
Edita Príncipibus Dacia clara tuis.
Semiue qúo ducit laudatus avunculus ortum,
Qui nunc Telegdyacae possidet arcis opes.
Sed genus et proavos bona novimus esse Parentum,
Major erat propriis pectoris ille bonis.
Pectore nam totó. Christum veneratus, et ore,
Nil habuit púra relligione prius.
Viva Dei sedes mens, et venerabile templum,
Et pleaum sacro numine pectus erat.
Sensit in adversis suplex Ecclesia rebus.
Assiduam magúi Principis hujus opem.
Favit et ingeniis Musarum cultor, et artes
Propagare sui credidit officii,
Ipse etiam potuit Ciceronis more diserti
Promere Komano verba Latina sono.
Consilio pátriám, non fortibus extulit armis;
Debile nam morbo corpus inerté fűit.
Denique nil illi, nisi corpus defuit unum,
Omnia consimilis cetera Patris erat.
Jani septem autumnis, bisdenos junxerat annos,
Cum vitám summo reddidit ille Deo,
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Quem moriens votis ardentibus usque vocabat,
Iiigeminans fidei praemia certa suae.
Filiolus Patria casta cum Matre relictus,
Haeredem patriae Nobilitatis habét.
Valamint ezeket, ugy a következőket is bizonytalan ki irta:
Nicoleos hac Varkóczyus sub mole quiescit,
Glória nobilium conspicienda Ducum.
Slesia cui proavos, natalem Chrysius ortum
Stemmate donarunt lilia, penna leo.
Martía laus Patrem, commendat, et inclyta virtus,
Mater ab antiquis Regibus orta fait.
Ipsnm autem virtus, et regia stirpis origó,
Et celebrem pietas, ingeniumque facit.
Quod nisi morborum vis frangeret invida nervos:
Laude minor nulla Patre futurus erat.
Nunc cadit infelii, et fanere tollitur, ante
Quam peragat vitae bis tria lustra snae.
Spiritus in summo capit iinmortalia coelo
Gaudia; nil praeter, tumba, cadaver habét.
Varkóczy György. Bizonytalan melyik ágából volt a Varkóczy
famíliának, s nem testvér volt-e á közelebb irt Miklóssal. Elég a hozzá,
hogy György is a tizenhatodik század vége felé virágzott. Első felesége Hagymássy Margit; második Nyáry, vagy talán Homonnay Borbála volt Ettől maradt valamelyiktől, hihető az elsőbbtől, Margit
nevű leánya, aki Lónyay Zsigmondhoz ment férjhez. Margitnak három
leánya lett Lónyaytól, u. m. Zsuzsanna, Anna, Margit. Zsuzsanna,
Bocskay István (de nem az erdélyi fejedelem) házas társa lett. Anna
első házasságra Vesselényi Istvánnal, másodikra Kemény János erdélyi fejedelemmel lépett. Margit először Telegdy Istvánhoz, azután
keresztszegi Csáky Istvánhoz ment férjhez, akit Margit hagyott özvegyen, mert Csáky második felesége, nagymihályi Bánflfy Erzsébet volt.
Ennél többet mindeddig nem lehet tudni a Varkóczy famíliáról.
Varsányi Albert Thury Györgygyei együtt csatázott 1566. észt.
a széhesfehérvári beg, Mohammed ellen, a Bakony mellett, és ugyanott eleseti Thury az erdő szélében, az útfélen, egy puszta templomba
temettette őt.
Vas* Mihály. A siklósi vár kapitánya volt első Ferdinánd király
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idejében, melyet akkor Petényi Péter birt, Szatmár vármegyéből, NagyKárolyból való volt. Istvánffy azt itéli felőle, hogy ő inkább ón mint
Vass nevet érdemlétt volna. Ugyanis, hogy Szulejmán török császár
1543. esztendőben, Valpó várát megvévén, Siklós felé tartott, annak
csak hirére is a városból mindjárt felköltözött Mihály a várba,
holott azt, egynéhány napig ótalmazni lehete vala. De a várra sem
várt csak egy lövést is; hanem mihelyt meglátta a török tábort, mindjárt egyet, a nála lévő török rabok közöl'szabadon bocsátott, és attól
a török táborba azt izente, hogy ha ő és társai épségben bocsáttatnak
el, a várat feladja. Hogy a hir Szulejmán fűiébe ment, mindjárt arany
és kék betűkkel irt neki mecedéklevelet szabad elmehetéséről, sőt
őrzőket is rendelt melléje. Mindazáltal sokakat megöltek s fosztottak
az utón lesben állott törökök az ő katonái közöl. Mondják, hogy nagyon örült Szulejmán, hogy Siklóshoz ilyen könnyen juthatott, melynek erővel való megvétele, neki nagy akadályt és késedelmet okozhatott volna, nagyobb czéljainak elérhetésében.
Talán ugyanez volt az a Vass Mihály, aki 1552. észt. veszprémi
kapitány volt, és akitől Veszprém várát Ali, a budai basa megvette,
de már ezt nem az ő hibája miatt, hanem az ő semmisem gaz katonáinak nyulszivfisége miatt. Ugyanis ő egy hétig a várat derekasan
ótalmazta, akkor pedig az ő hire s akaratja nélkül, katonáinak nagyobb része a vár falain lebocsátkozott, Ali barátságába bizakodván;
de aki azokat mind levagdaltatta. Igen kévésed magával maradván
Vass Mihály, oly feltétel alatt feladta a várat, hogy megmaradt katonáival szabadon bocsáttassék; el is bocsátotta őt Ali, de nem meszsziről ismét visszahozatta; soha sem is szabadult ki többé Mihály a
török fogságból. Ezeket igy irja le Tinódi:
Halljátok már Ali basa bölcsességét,
Budából hadával gyakran kiütését,
Veszperim vár alatt lőn hamar megszállása.
Ez Veszperim vára szép püspekség vala,
Az Balaton mellett merő köven vala,
Az jó Paksy János ott főhadnagy vala,
De a megszálláskor király felé ment vala.
Ezen Ali basa nagy örömbe vala,
Álgyút igazgata, lőni parancsola,
Egy hétig a várat erősen rontatá,
De avval ő neki csak keveset árthata.
Ott benn a porkoláb jó Vass Mihály vala,
Ki miatt a basa sok kárt vallott vala,
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Éjjel nappal lőni basa siet vala,
Melytől várbeliek igen rőttentek vala.
Tőnek basonlást a sok gaz népek a várba,
Támadának porkoláb ellen haragba.
A fokról zászlókat lehányák buokba,
Mint zákmánt tevének kénesbe ott a tárházba.
A várból gaz népek sokan kiugrának,
Csak kevesen porkolábbal maradának.
Erről a törökek hamar hírt hallanak.
Az árúlók vár körül mind levágatának.
Lön nagy röttenése szegény Vass Mihálynak,
Hamar szót kiadá; fogadá basának,
Békével marhástól ha elbocsátnának:
Várat ő megadná az hatalmas császárnak.
Jó Ali basa ezt hogy hallá örüle,
Neki fogadá, várat kezéhőz vévé,
Békével Vass Mihályt elereszt'eté.
Basa hagyásából megfogák, megfoszták,
Pénzétől, javától őt megtisztiták,
ö t meg vissza a basának bemutaták,
Kaworokhoz ment volna őt agy beárulták,
Az törökét basa hamar levonata,
Előtte Mihálynak igen loholtatá:
Vass Mihályt ez okkal ő megtartóztatá,
Hogy zpájáságot császártól nyerne adna,
Sok fohászkodással most is jó Budában
Vagy Törökországban vagyon nagy fogságban,
Ugy higyetek török hitbe, szavában,
Basa onnat szállá nemes Scambriában.

•

Tass Miklós. Első Károly király idejében, eleinte a király ellenségeivel czimborált, s nevezetesen Csicsó várát Erdélyben nem akarta neki
általadni, hanem azt erőszakkal maga kezénél tartóztatta; de azután 6
is mást gondolt, a várat Károlynak általengedte; Károly is őt kegyelmébe vette, és hogy régi engedetlenségeiért, és akárki tllen tett hibáiért, senki őt ne háborgassa, arról két izben adott neki királyi
levelet, t. i. 1321. és 1338. észt.
Tass Desö. Első Lajos király idejében vitézkedett A pártoskodó"
és engedetlen Lajk vagy László ellen, aki Bazarád Sándor helyébe
lett vala oláhországi vajda, ez a Vass Deső is elment volt Miklóssal,
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az erdélyi vajdával, és ott ugyan Miklós vajdával, és sok más magyar
urakkal elesett 1371. észt. Kükülővári kapitány volt.
Vass János. (Vasdinyei). Komárom vármegye küldöttje volt a
rákosmezei diétára 1505. észt
Tass János, (öyalói). Lásd Veseni János.
Tasváry Vitus. Első Károly király káplánja, mind tudományáról, mind erkölcseiről s életéről jó hirfi nevű papi ember; és épen ez
indította XXII. János pápát arra, hogy őt 1332. észt. milkovi pttepöknek nevezze, ha ugyan az a püspökség helyre állhatott válna: De
minthogy abból, még akkor, ugy látszik, semmi sem lehetett, Vitás
1335. észt a nyitrai püspökséget nyerte el. Jelen volt 1342. észt. az
első Lajos koronázásán, a következett esztendőben Erzsébetet, a Lajos
édes anyját, elkísérte Nápolyba, az ifjú András zűrzavaros dolgainak
lehető igazítására; onnan pedig egyéb főemberekkel együtt Avenióba
(Avignon) küldötte őt Erzsébet, a pápához követségbe.
Tata. Egy ördögi mesterségekhez és pogányi babonaságokhoz
ragaszkodó magyar előkelő ember, Péter és első András királyok alatt
E zenditette egyik fel a keresztyén hittől idegenkedő magyarokat Péter király ellen 1046. észt. Minden felől ősszekeritette az ugy nevezett varázslókat, búvösbájosokat, boszorkányokat, és más féle igen sok
tudatlan nagyobb s kisebb rangú embereket Ezek a bittől szakadtak,
azzal a jellel különböztették meg magokat a keresstyénségben megmaradottaktól, hogy fejőket mindnyájan megnyíltak, és azon csak annyi
hajat hagytak, amennyiből három lefüggő fürtöt köthettek s fonhattak
össze. Lóhúst ettek és magokat az ördögöknek ajánlották., Mikor némely főemberek hívására, első András Leventével, az öcscsével Oroszországból haza érkezett Abaujvárhoz 1046. észt, hogy Pétertől a királyságot elvegye, már akkor ott várta őt Vata töméntelen gyülevész
néppel, és azon dühös népnek nevével, azt kívánta Andrástól,. hogy
sz. István törvényeit, melyek a keresztyén vallásról szólanak, törölje
el; engedje meg a,nemzetnek, hogy a pogány rendtartásokra visszaáühasson, a püspököket, barátokat, keresztyén hit hirdetőit, idegea
régi pofajemzetből valókat megölhesse, a templomokat leronthassa,
gány isteneit tisztelhesse. Irtódzott ugyan ezen ostoba kívánságtól
András; de egy részről életét s a koronát féltvén, más részről Leventétől ösztönőztetvén, aki maga is Vata szándékának hathatós ^előmoz*
,ditója vala, legalább ideig, óráig, kéüytelenségbol reáállott Alig ment
ki az András megegyezésének hire, mindjárt neki estek az összeesküdtek az* öldöklésnek, nem csak Pétert üldözték, hajtom miad azokat a
küldő és belső renden lévőket, valakik Jwfésztjének, voltak, minden
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irgalom nélkül gyilkolták, a templomokat égették. Ezen vérengzŐ
zenebonában ölték meg ez. Gellértet is sept 24. napján, midőn Pestre
az András udvarlására széndékoznék. Lásd sz. Gellért
Tata János. A közelebb leirt gonosz Vatának gonosz fia. Ez is
munkás eszköz volt az öreg Vata mellett a keresztyének öldöklésében.
Mindenfelől összekereste ez a Vata az olyan személyeket, akik azzal
álmodoztak, hogy ők ördögi mesterséget tudnak, és azokat a maga
udvarában tartotta. Lásd Rasdi. Melylyel magának a pogányságra hajlandó* tudatlanok előtt nagy tekintetet szerzett, és kétség kivfil egy
oldalról ő okozta azt a lármát, mely első Béla király alatt, Székesfehérváron támadt 1061. eszi, t i. Béla az egész országban meghirdettette, hogy az országban minden városok és faluk, küldjenek odm
egy-egy pár értelmes okos embert, hogy azok a diétának teendő végezéseit meghallhassák, hirül haza vihessék, és végre hajthassák. De
nemcsak a parancsolt öregek, hanem mások is igen sokan elmentek
Székesfehérvárra, akik a keresztyén vallástól idegenkedtek, ott elöljárókat választottak magoknak, a királyhoz és a diétára egybegyfllt főrendekhez követeket küldöttek, és általok azt kívánták, hogy ők a
pogányságra visszaállhassanak, a vallástanitóit megölhessék, a templomokat leronthassák, a harangokat összetörhessék. Harmad napo^ kért
Béla a gondolkodásra, azalatt a katonákat kirendelte a lármások ellen,
és mikor már azok a választ várnák, a katonák rajtok mennek, közölök sokakat levágnak, megkötöznek, és egész csoportjokat szélyelverík.
A Vata família, olyan utálatba ment volt a keresztyén magyarok előtt
ettőlfogva, hogy az abba való házasodást törvénynyel tiltották meg.
Mindazonáltal, mivel 1073. észt. ezt a Vata Jánost küldötte volt követségbe és kezesül Gejza herczeg Salamon királyhoz, és társul ugyanakkor a váradi püspököt adta mellé, ebből talán lehet ugy gondolkodni, hogy már akkor ő is, legalább álorczás keresztyén lehetett, és
az emiitett törvény alól ez által famíliáját felszabadította. Katona ugy
gyanakodik, hogy ez a Vata, talán Béla-Bányán, Hont vármegyében
lakott; de mivel Gejza küldötte őt kezesnek, ugy látszik, az ő tartományában a Nyírségen lakott, az az vagy Szabolcs, vagy Szatmár,
vagy Közép-Szolnok, vagy Bihar vármegyében; és p. o. ha vagy Belényesben, vagy Bélszerinden, vagy Bélen lakott, ahol most az üveg
huta van, közelebb érte a váradi püspököt, mint Hont vármegyéből.
Máig is többet tartanak Bél és Belényes tájékán a boszorkányokról,
mint Hont vármegyében.
Vazul vagy BasUius. Sz. István királynak vér szerént való atyjafia. Lásd Mihály. Ezt valami tettéért sz. István a nyitraitömlöczbe
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tétette vala. Némelyek agy gondolkodnak, hogy talán egy volt 6
azon négy főember közöl, akik egykor az. Istvánt a maga szobájában
meg akartak dini, és azért esett volna fogságba; de az nagyon bizonytalan. Minekutána sz. Istvánnak Imre herczeg fia meghalt, amint
Thuróczy és mások irják, arra hajlott BZ. István, hogy ezt a Vazult
tétesse maga helyébe királynak, és el ia küldötte érte Budát, hogy
őt a fogságból vegye ki és vigye ő hozzá. De mivel Gizela királyné
férje sz. István helyébe, maga fiát Pétert akarta királynak tétetni,
ezzel a Budával Összebeszélt, hogy útját halogassa. Azalatt Sebtot, a
Buda fiát előre elküldötte Vazulhoz, és annak szemeit kitolatta, fülei
üregét pedig ónnal beöntőtte, hogy a. királyságra alkalmatlan legyen.
Végbevivén Sebós a kegyetlenséget, onnan Csehországba szaladt, nem
is jött haza inig Péter királyivá nem lett Elérkezett nagy későre
Buda is Nyitrára, és a nyomorult Vazult sz. Istvánhoz elvitte, ki is
látván Vazult, őt keservesen megsiratta, de beteges állapotja miatt a
gonoszságot meg nem boszulhatta. Féltette a többi atyjafiait is; azért
a Vazul testvérjének, Kopasz Lászlónak három fiát, Andrást, Bélát
és Leventét, kik közöl a két első idővel csakugyan királyságra lépett, magához hivatta, és azt javallottá nekik, hogy az országból menjenek ki, melyet azok meg is fogadtak, és Lengyelországba mentek.
Yéffh János. Bornemisza Pál erdélyi püspök, Dobó István és
Kendi Ferencz vajdák, ezt küldöttek volt követségbe Konstantinápolyba,
ahová ő 1554. észt. 23. jan. érkezett el, azzal az izenettel, hogy Erdély első Ferdinánd királyon kívül, senkit mást nem akar maga urának ismerni. Ugyanakkor a Ferdinánd Konstantinápolyban mulató követeinek, Veráncsics Antalnak és Zay Ferencznek is küldöttek a vajdák és a püspök Végh Jánostól egy levelet, melyben azt irták, hogy
ők már Erdélyt egészen lecsendesitették, és ott a pártütőket meggyőzték és onnan kiűzték.
Vetek. Árpád idejében nagy magyar ember volt, és nagy dolgokban
forgott Lásd Usubu. Veleknek Zaránd vármegyét ajándékozta Árpád.
Venezel. Huszonnegyedik magyar király 1301. esztendőtől fogva.
Minekutána harmadik András királyban az Árpád vére férfiágon kifogyott, némelyek a nápolyi királynénak Máriának, az ötödik István
magyar király leányának unokáját, Károlyt választották királynak;
némelyek pedig Venczelt, a csehek királyát, aki negyedik Béla leányának, Annának unokája vala. Ámbár már Károly az országban benvolt, mindazáltal Ilmóri János a kalocsai érsek, Osl Henrik és más
főemberek elmentek a cseh király hívására; aki jó nevén vette ugyan
a magyarok hivatalát, de a királyságot maga fel nem vállalta; haIII.
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nem a magyaroknak a maga • tizenkét esztendős egyetlenegy tiát Venczelt ajánlotta. Örömmel vették az ifjú Venttselt a magyar követek,
őt haza hozták, és Fehérváron megkoronázták. Minthogy peáig az akkori pápa nyolczodik Bonifociis is Károly részén volt, mihelyt meghallotta a Venczel koronázását, mindjárt irt egy levelet az öreg Venczelhez, melyben arra inti őt, hogy a fiát Magyarországról vigye ki; de
minthogy arra nem hajtott, öt 1302. észt. maga eleibe idézte, hogy
ott adjon számot róla, micsoda juson bocsátotta a fiát magyar királyságra. Ezen czitálásra sein sokat ügyelt az öreg Venozel; azéVtás a
pápa a dologban senteneziát hozott, és a magyar királyságot Veaczeltftl ei, Károlyiak pedig odaítélte 1303. észt., sőt az ekléeia kebeléből kizárta mind azokat, valakik többé Venczelt királynak nevének s
tartanák, és valakik Károlyt törvényes uroknak és királyoknak nem
Ösmernék, Ez által sokan elidegenedtek Véneiéitől és Károlyhoz hajlottak ; annyival inkább, mivel magok látták, hogy Venczel aem csak
az, hogy gyermek, hanem királyságra sem termett, és a magyar borba
igen I>ole8zeretett. Nem akart hát többé az öreg Venczel viz ellenébe
ttszni, hanem fegyveres kézzel a fiáért indult Budára. Utjábau egyebütt is ugyan, de kivált Esatergomban sok kárt tett, mivel az oda
való érsek, Mihály, az ő fiának ellensége volt. Ott a &. Adalbert
templomának ajtaját betörette, a segrestyében lévő kincset, szent edényeket, rtthákat elvitette, sok uemes levelet és az érsekségnek régi
privik^iumtt vagy összetépte, vagy magával elvitte. Onnan Pesthez
szállott, a fiát Budáról magához általhi vatta, de az ország koronáját
sem felejtette el, hanem azt is kezéhez vette, és fiával együtt Prágába vitte 1304. észt. Harmadik András leányát Erzsébetet jegyzetté
vaia el Venczel, de boszuságában annak üres kosarat adott, és a tesseni herczeg leányát vette el. 1305. észt. meghalt az öreg Venczel.
Nem sokára utána ment az ifjú is, mert mikor Lengyelországba igyekeznék magát megkoronáztatni, Olmüczben, Potsein Konréd őt megölte 1306. észt. A magyarok ezt a Venczelt Lászlónak hittak, és
maga is Lászlónak irta magát azon levelekben, melyeket magyar király korában némelyeknek adott.
Veftczeltta* Egy derék német vitéz, aki hihető akkor jött be
Magyarországra, mikor GizeláVal, a*sz. István feleségével, Baváriábtfl
(Bajorország) más német nagy emberek is ide költöztek. Mikar ss.
István Kupa ellen hadakozott 998. észt., ezt a Venczellint tette a
maga seregének fővezérévé. Vitézül is viselte magát Venciellin, mert
Kupát maga kezével vágta le, és annak pártos táborát elsséta»&tette.
Veráncsics Antal. Budai é* gyulafehérvári kanonok, ÓB prépost,
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pornói apátar, pécsi, «fri pfttpök. Heves, Emi, Iszftaigaift 4B BénéA
vármegyei főispán, esztergomi ének, prímás és knsÉryi helytartó, &»polyay János, első Ferdinánd éi MMimikán tórélyok alatt. Balmátorsaágnak Sibemk (Sebenicé) nerft vámosában 1504. XSSTJL 3 9 . maj.
született. Bégi elei Bowyákoraaágbai laktat, iákét ritétségtkért, Nagy
Lajes magyar- király, nemcsak nemességgel ajándékozott meg, melynek enmeréül hárem aajany liliomét adott nekik, hatem. mind llosnyék, nánd Magjaiországon soép jószágokkal is. A tfetffc dfihósség
miatt, kénytelen tait ai 6 elei közöl, egy Ivaaácz vagy magyaznl
János newft, szOlette fHóét elhagyni, ós elta6r ugyan fíerváfrraaagban, aBQftán pedig Sibenik városáiMi magának lakóhelyet keresni, finnek maradéka közöl származott Ferencz, az Aütal édes atjja^ «gy jó
katona ember. Ami közelebbről Antalt illeti, ő eioslör Qtrísztt iPéttr,
azután 8tatili«s János ptspökök névarában növekedett, akik édes atyjáról és anyjáról, mindketten közelről való atjjafiai voltak ő neü, ,eB
akikről mind kettöjökről oda felébb kfilönös ezikkslyak alatt, .emlékezet tan téré. Twwlmányit Olaszországban Pádnában Tegezte, ab«i6
az emiitett Statilius, esztendőnként ötven aranyat kfűdött wki éleV
mére és ruházatjára. A moháesi vesBedelem után hay^toitte «t onnan
Statihaa, Szapolyay János udvarába, kivel együtt álW4U ki Budán* la
fioggendoiif oatfoatót/ 1591). észt. Akkontájban tcÉbe őij
ó-budai préposttá és maga titoknokjává. Az ostrom utásta
kfiMötte őt Szapofyay, Statilius pöapökböíí- Mmd $aaBofyay, mind
Statilius eleinte eeak az oreaág határain beiéi va)^
W
gyakorlottak őt; de azután Zoigmoaé lengyel kirütfm
őt Szapolyay. Háromszor járt Bosnyákoiazágba, Ueref
oda való bárókhoz; kéfetfer a veleaczei kjtetársasá^hoe; fig$WMr IUmába Kelemen pápához; újra három izbftn Za^moaá lengyel
ftoz; azután harmadik Pál pápához; második FeKe.ncz fianejpA.
hos; Angliába ayolezadik tteniikhee; onnan hw$)sarvá*é& Béfjbe &$
Valami hibája jött neki vit%c«ságra 1540. enzj>.
ét Statitios igen nagyon umggyttfölte és utóite; annyira, hogy
tehiB volt Antal magához Szapofyajhoe is aziránjb egy ffsdefcll
írni, hogy azt őfceezá*Mg&xúpfys .meg. De irt magának SW
is, bűnét nett tagftdvin, é> Annak elhagyását ígérvén. ftUWJ áUett tz
az ö vétke? abból a levélből gyaníthatni, meljrftt ő 1. (mar^ £OEWnt»za tUergrivbez Juil(k>tt. £bben a levélben, é^re^4re kéri ő Boroemiszátk hogy az Orse|ya állapodról s mint lótésAl # t u d ^ ^ a ;
és azt a Statilius haragtól, és valami közönséges helyen való gy#25*
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lásattól ótafanaua. Bgyébaránt ő még ekkor nem volt papságra felacentelre, noha már fehérvári és budai prépost volna.
Azonban még ugyanezen esztendőben meghalt Szapokay, kinek
halála után, annak öevtgyének Izabellának és árvájának pártfogásán
magát lefele által kötelezte, és november közepén az erdélyieket arra
kérte sok efckal levelében, hogy a Szapolyay özvegyének és árvájának
hőségére eskfidpaek feL Már ekkor irta Magyar, és Erdélyonzágnak
az ő idejében történt dolgait, mely munkája, hogy elveszett, igen
nagy kár, melyet az ó , akkor időben egyhez máshoz küldözött, ós
még ma is valamely részben meglevő, alkalmas deáksággal és igen
allérozott Ízléssel irt levelei pete Inak valamennyire ki. Hunyadi Mátyás király halálától fogva kezdette lehozni a magyarok históriáját a
maga ie>jéig. Sok ideig megtartotta a Szapolyay házhoz való hűségéi,
melynek nevében, legalább is harminoz követséget viselt, Szapolyay
halála után, hol a fényes kapuhoz, hol a keresztyén uralkodókhoz.
Nevezetesen Izabella Lengyelországba küldötte őt az ifjú Zsigmond
király koronázására, olyan parancsolattal, hogy onnan menjen Prágába
első Ferdinándhoz, és annak ígérje oda Lappét és Temesvárt,. csak
hogy Ferdinánd is adja vissza neki a Szapolyay ház régi örökségeit.
De maga oktából is igen sokat utazott, mgy hogy amint maga diűseksdk vele, igen kev$s zugolya maradt el Európának, melyet nen
látott volia.
Az 6 szép talettomai, nevezetesen a dolgekba való éles belátásai, 8zenvedhetetlettné tették -öt, a mások felett csak egyedül kilátszani és fcündőkleni szerető Martinuzzi György pfispök előtt, aki a
maga sok ajánlása, mézes-mázos szara, reávaló édes mosolygása mellett, melyeket ez a régi ravasz az előtte teggyftlölségesebbektol szokott legkevesebbé kímélni és sajnálni, mindaddig kedvetlenítette Antalt, míg 6 a szövevényes bizonytalanságban való léteit elunván,
1549. észt. mind Izabellától, mind Petrovich Pétertél és György püspöktől vég bucsut vett, és Gyula-Fehérvárról Váradra, ottan pedig
Lengyelország felé indult öt szolgával és egy kis gyermek oescsével,
és már 18. oktob. Erakóból irt levelet Mihály nevű öcsoslnek. Krakdfoól Vas vármegyébe Sárvárra igyekezett a nagy Nádasdy Tamáshoz, ahova két hónap előtt el is érkezett, mert már 18. decz. onnan
küldött Pesthy Gáspárhoz egy azon örvendező levelet, mely nyugodalmas kikötőhelyre talált sok hányattatása után Nádasdynál.
Ezen útjában igen kevésbe múlt, hogy először ugyan csak pénzétol, de azután eletétől is meg nem fosztatrtt. Ugyan,is amint Karakóban a külső városban szállott meg, egykor a városba bemenvén,

Digitized by

Google

380
azalatt az ő szolgái azon tanakodtak, hogy az A, a száttftson maradt
kis öcscsét, a fellajtár késeiné meg, a többi gonoszok pedig, a pénzesládát hasogatnák fel, és a pénzzel s lovakkal, szöknének vissza Magyarországba ; de mivel ez egy kis csetepaté nélkül meg nem esketett volna, arról letettek; hanem azt találták fel, hogy mihelyt Krakóból kiindulván erdőt érnek, abban a kocsis a szekeret Önkényt fordítsa fel, és akkor Antalt Öljék meg, mindenével pedig osztozzanak
és álljanak elébb. Mihályfiy János volt legfőbb a gonoszok' között.
Szerencsére a fellajtár az egész összeesküvést kinyilatkoztatta Antalnak. Ez úgy viselte magát, mintha a dologban semmit nem tudna,
és még durvábban kezdett velők bánni, mint azelőtt; azonban mind
szemök, mind kezök járását szemmel tartotta. Kevés idő múlva
ntnak indul Antal, és két nap alatt békével egy Pszcina nevű" városhoz ér, Lengyelország és Silézia határában. Más nap egy olyan
nagy erdőn kellett ntazni, mely a fegyveres és jó kisérőkkel levőknek is íélelmes szokott lenni Az indulás előtt való este, a fellajtár
ismét megszólította Antalt, hogy magáról gondot viseljen, mert holnap minden bizonynyal el fogják őt az erdőben veszteni. Ugyanakkor
még ém^tten fekttdt a maga ágyában, mikor egy krakói barátjától
levele érkezik, ki is arra kéri őt, hogy akárhol éri utói a levél őt,
onnan tovább tapodt se menjen, mert szolgái eloltják. A kettős intés
arra vette Antalt, Iiogy másnap reggel, csak a leggyengébbet hagyta
meg maga mellett a gonosztevők közöl, a hűséges fellajtárral, a
többieket pedig kifizetvén, azokat magoknak akaszttffát keresni bocsátotta.
Minekutána amár említett Marti nuzai Györgyöt, CastaWó Alvinczon megölette volna 1551. észt., a pápa elkflldötte Martfnengó
nevű kardinált, hogy az vizsgálja meg annak erőszakos halálának
okát, méltó vagy méltatlan voltát. A kardinál először Gréczben, azután Bécsben nyomozta a dolgot: Gréczbe Oláh' Miklós és Bornemisza Pál püspököket idézte a kardinál maga eleibe; Bécsbe Blandrata Györgyöt, az Izabella udvari orvosát; Sopronba pedig gersei
Pethő Jánost, aszúi Bornemisza Ferenczet, Nádasdy Tamást, Ujlaky
Ferenci püspököt és Veráncsics Antalt, ki is már akkor pornói commendatarius volt. Mindenfitt nyolczvanhét kérdésre kelleti eetövée
alatt felelni a beidézteknek. igen panaszkodott Veráncsics 1552. észt,
16. máj. Pornóról d á b Miklóshoz küldött levelében, a maga odavaló
jövedelmének csekélységéről;. ét* a?i irja, hogy ba csak u szántás vetéshez s egyéb gazdálkodáshoz, ugyan szorgalmatosán nenr lát, asztalát sem tudja rangjához illendőképen tartani Költsön sem kap p«dig
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is fémk, azonban a*t ÍB megki?ánják tőle, a ktaelebbi diéta
sietént, hogy Pornót kőfallal kerítse be, ée bástyákat is
ezen kifül a lakosok számáho* képeit, a hmsflárokat is ki
kell neki állítani, azokat tartani s ruházni. Pécsi püspökké tette
agyán őt Ferdinánd 1553. eszi, de a pornói prépostságot is meghagyta Bála* mivel Pécset a török birta.
Ugyanezen esztendőben, mint mar próbált és sok nyelven besaéhti t«4ó férfiét, őt küldötte Ferdinánd Konttlltiiiáptiyba Zaj Ferejtociel* a dunai hajós sereg főkapitányával követségbe, a békesség
ategpróálfeára, Komáromból 17, jol. indultak Badara, ahol Tojgoo,
vagy magyarul Gólja basa elég emberséggel fogadta őket Ó-Budáu
szállottak meg, Owan 25. jul. indultak el négy hajival és hat sajMvaL Mikor Pest óe Buda köat éreznének, mind Budáról, mind Pestről sok ágya kisütögetésével tisztelték mag őket a törökök. Akkor
nap a Cbepd szigetébe Báazkevibe mentek. Más nap Tolnára értek.
Július utolsó napján Belgrádba szállottak ki. Konstantinápolyba 25.
aug. érkeztek, aholottis mindjárt dolgokhoz láttak, és a basákat mini
szép szóval mind ajándékkal igyekeztek megnyerni. Reá is mentek
csak kevés napok alatt, hogy az ő eldttök faló követet Malvezzi Jánost, akit Erdélynek Izabellától való elfoglalásakor a bét toronyba,
melyet a törökök jediknlának hinak, záratott vala Szulejmáo császár,
n«m csak sgabs4on eresztették, hanem Béxsbe FeiűiBándhoz is elbocsátották, oly feltétel alatt, hogy fél esztendő alatt ismét visszajöjjön
a békességes pontokkal, mely idő alatt fegyvernyngvás lesz a két
hatalmasság között. Ez előtt mintegy ötven esztendővel találta vala
fel Noraibergában (Nürnberg), egy Hele Péter nevű órás mester, a
hordozfcatót vagy zsebbeli órák csinálásának módját, melyeket aztán
607 darabig, minthogy eleinte nem kerek formájúak voltak, mint
amilyenek ma, hanem hosszúkásak, vagy tojás tormák, norimbergai
tojásooskáknak hittak. Az ilyen zsebbeli kis óra, hihető, hogy vagy
igen aagy ritkaság, vagy .épen még eddig látatlan s hallatlan újság
volt KoHstantinápolyban. Vagy Veráncsicsaél, vagy Zaynal ilyet látott meg egyet Hajdár basa, a nagy-vezir, melyet Ő tőlők mUd-1
járt kért jó pénzen. Nem pénzért, hanem ingyen küldöttek ők el a
kis órát Hajdaniak, egy levéllel együtt 5. sejt.,- melyben őt kérték,
hogy azt vegye jó nevén, azonban azt megjelentették neki abban,
hogy Ualvezzi János által már írtak Ferdinánd királynak, hogy •
utánok több ilyen órácskákat is küldjön, melyekkel ők mind Haj*
dámak, mind a többi basáknak kAdveskedhessenek. De minden ajándékaikkal sem mehettek annyira, hogy Erdélynek Ferdinánd ke*
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zenél való maradhatását, esztendőnként való adó igérés mellett is,
még csak előhozni is megvngedték volna nekiek, amely lett volna
pedig követségüknek egyik fő czélja. Annyival inkább nem bátorkodtak tehát említeni czéljokuak másik ágát, hogy t. i. Szulejmán Magyarországon adjon vissza Ferdinándnak egynéhány várakat. Azért
megírták Ferdinándnak, hogy Szulejmánnak egy megváltozhatatlan
akaratja ag-, hogy Erdély Izabellának adassák vissz* t de oda tették
azt is, hogy Szulejmán Erdélyt, nem annyira Izabellának, mint magának látszik vadászni. írták azt is, hogy igen roszat akarnak azok
a királynak, akik azt igyekeznek vele elhitetni, hogy most velna legjobb Szulejmánt haddal megtámadni, mivel most Ázsiában is hadakozása lévén, egész birodalmának alkotmánya megrendült, sőt az eldülésre hanyatlott; maga pedig Szulejmán már elsorvadt beteges öreg,
akinek a halálról kell gondolkodni. Ugyanis ők látták Szulejmánt,
mind üfre, mind sétálva, mind paripázva, , de annak nem hogy ereje
3 vidámsága az időnek szárnyain már elrepült .volna, sőt magát olyan
könnyen birja, mint akármely haraincz esztendős ember; ami pe$g
ázsiai bajait illeti, azt ö csak egyik ujjával ia elnyomhatja. Ezeket
0. sept, írták, mely után csakhamar elindult Szulejmán az ázsiai
lárma csendesitésére, mert már 1. nov. BgX írták, hogy Szulejmán
Aleppóban vagyon, és hogy már akkor a maga császárságra vágyó
(iát Mustafát megölette e&en útjában. A következett 1554. észt. is
sok levetet küldöztek ők mind a királyhoz, mind annak belsőbb tanácsosaihoz, nevezetesen Oláh Miklóshoz, melyeknek csak az a veleje,
hogy a bagák haliam sem akarnak, Erdélynek Ferdinánd kezében való
maradásáról; hogy ők költség nélkül szűkölködnek, mind azért, mert
minden nap kall aekiek, hol törököket, hol keresztyéneket, soksaor pedig
mind a két rendbelieket vendégelniük, s egyéb költséget tenniök; mind
azért mert Konstantinápolybanaiolyan magyar aranyakat, melyekitthon
sza> negyven pénzben jármk, nem veszik el többe, hanem osak száz
tizenkét pénzben, az az ötven hat asprában vagy krajozárban; hogy a,
basák igen nebeaen snmvedik llíalvezzi Jánosnak az adópénzzel való
késedelmezéaét: bogy Szulejmánt a peraák megverték; hogy mind' Izabellának, mind FotíOvicU Péternek, sok rendbeli követei mentek Szulijmán után Ássiába stb.
Ami Malvezai Jánost illeti, az ő késedelmének oka, az ő betegsége volt, mely ét Komáromban szegezte agyba, ahonnan Bécsbe viszazameftt, s ugyanott nem sokam mégis halt Busbeck Gislant rendelte
hát Ferdinánd * helyébe követnek, ki is még Komáromban életben,
de beteg ágyban találta Malveszit, és tőle a török szokásról, s mi-
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képen kelQen magái viselni, tudakozódhatott. SE a Bnsbeck 1565.
észt. 20. janiár érkezett VeránesKshoz és Zajhoz Konstantinápolyba,
Hogj megtudta Szulejmán az ő elérkezését, mindjárt parancsolt, hogy
mind a hárman menjenek ő utána Ázsiába, Amásia vagy Amasán nevű
városhoz. Bojt más havinak 9. napján indultak el Konstantinápolyból
által Ázsiába, és az nap Skntari városába érkeztek. Onnan más nap
szép virágokkal szagoskodó mezon Karraliba mentek, azután Qebiae,
vagy amint a régiek hittak Libissa városába értek, mely a Hannibál
koporsójáról hires. Elindulások után barminezadik nap, az az 7. apr.
jutottak Amasiához, ahol egynéhány törökök jöttek eleikbe tisztesség
tenni. Minthogy akkor maga Seulejmán ott nem volt, a fó basa Ahmed köszöntésére vezették őket Hazaérkezvén Szulejmán, ahoz is engedelmet nyertek a bemenetelre. Csak valami egy lábnyi magasságú
királyi vagy császári székben ült a nagy ur, mely különb-különbféile
igen drága és szép munkájú szőnyegekkel volt beterítve. Mellette
kézivek és nyilak hevertek a földön. Tekintete a egész ábrázatja, inkább mutatott ugyan komorságot, mint vidámságot, de amellett az őt
nézőkben egy tiszteletet szerző méltóság s felségesség derült azon ki,
mely szerencsés test s ábrázatbeli alkotás, ugy létezik a törököknek,
a föld minden más népei felett való tulajdonok. Miolta egy horvát
ember Amurát török császárt megölte, azolta soha félbe nem hagyott
szokás az, hogy mikor keresztyént bocsátnak be a török császárhoz,
annak két felől, két török fogja meg két kezét, hogy a mondott eset
ismét elő ne forduljon, így kezeiket megragadva vezették Veráncsicsot
s társait is, Szulejmán keze megcsókolására, legalább annak ajakaikkal való megilletésére. Onnan háttal vitték őket vissza, a Szulejmáinal általellenben lévő falhoz, hogy igy a visszamenetel közben is,
mindég szemközt lehessenek Szulejmánnal. Akkor aztán elmondotta
Bnsbeck Ferdinánd nevében, amit akart Nem tetszettek Szulejmánnak Ferdinánd kívánságai; azért is a követeket néminemű megvetéssel, ezen szókkal bocsátotta ki szine elől: Jusel, Jusel, as ax,
jó, jó. Busbeck azt jegyzi meg, a Szulejmán körül forgolódott legfőbb
törökökről, 'hogy azokra szüléikről s eleikről, semmi nemesi rang s
méltóság nem maradt, valaminthogy közönségesen a mathesis, a számvetés 8 muzsikálás mestersége, és egyéb tudomány, nem szokott az
emberekre örökségül reájok maradni; hanem ezen fő töröltök, méltóságoknak azon polczára, csupán magok virtusaik s érdemök által emelkedtek fel, és többnyire barom pásztoroktól származtak, mely alacsony
eredeteket azok nem hogy titkolták, vagy szégyenlették volna, hanem
amint illett, azzal tele torokkal dicsekedtek. A persa követ is elér-
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kezett május tizedik napiján, a békességes pontokkal, és sok drága
ajándékokkal, babilóniai sátorokkal, nyergekkel, damaskusi zománczos
kardokkal, egy alkoránnal stb. Mindjárt elfogadta Szulejmán a pontokat, és a követtől, a tisztességnek s beesőiéinek semmi nemét nem
vonta meg; azonban VeráncBicsnak s társainak nem igért többet fél
esztendei fegyvernyugvásnál. Bnsbeck olyan szándékkal jött vala, hogy
mint rendes követ Szulejmán mellett maradjon; de mivel azzal semmi
békességet, a fél esztendeig tartandó fegyverttyugváson kivfll, nem
köthetett, magok a basák azt javasolták neki, hogy menjen haza Ferdinándhoz. Búcsút vett hát Szulejmántól, és Veráncskscsal s Zayvai
együtt visszaindult Konstantinápolyim, ahova 23. jun. érkeztek el.
Onnan 3. jul. mozdult ki Busbeck Bécs felé, Veráncaics és Zay pedig
továbbra is ott maradtak. Amint kijött Busbeck Konstantinápolyból,
igen sok szekeret talált szemközbe, melyek mind magyar gyermekekkel s leányokkal voltak megrakva, kiket odavittek eladni. Az ifjakat
s öregeket, lánczokka) egymáshoz kötözve, gyalog hajtották. Egynéhány hetek múlva, maga Szulejmán is haza érkezett Konstantinépolyba.
Az ott maradt Veráncsics és Zay, mind hizelkedő szők,,iniiMk
drága ajándékok által igyekeztek magokhoz hajtani a basák szivét.
Csak hamar Amasánból való hasa jövetelök után, ötszázhatvan aranyba
került a Rostán basának s egyebeknek adott ajándék. Főként a franeria király vetett gátat az ő eiőmenetelöknek. A basák azt mondottak, hogy a békesBég dolga akar jobbra, akar balra eldülhrt, mihelyt
Ferdinánd ezen kérdésre: vissza akarja-e adni Izabellának Erdélyt,
vagy sem? Olaszosan csak rövideden ezen két szó kösAl valamelyikkel felel: 0 si, o no. Azzal is fenyegették Őkef., hogy a Malvezzi sorsára fognak jutni. Minden környülállásokbél azt lehetett Whosni, hogy
Sznlejmán nem akar nyugodni, mig Bée&et maga birodalma hatérába
nem ejtheti.
Azonban 1556. esst. elején visszament BuBbtok Kotratantinápalyba
az óno vélasazal A szokás szeréit, először a basáknak jelentették
meg Bnsbeck és társai Ferdinánd maga meghatározásét, mely szecé&t
az Izabellával tett cseréhez kívánja magét továbbra is tartani, és igy
Erdély birtokában megmaradni. A basák egy szájjal arra kérték őket.
hogy ezt a választ, a mindevfttt győzedelmes Szulejmáamak meg se
jelentsék, ne hogy őt azzal a boszuélláBra mostani nyugodalmába! fel*
költsék. Sőt voltak'olyanok, akik azt jövtnttlgették nekiek, hogy
Yeránesios és Zay ugyan a jedikulába fognak kftldfttoi, Busbeck pedig orra nélkül' feg Ferdraáodboz ha/A bocsáttatni, lm Feráinéiid
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kívánságát sürgetendik. N<m bánt ugyan Szulejmán ilyen embertelenöl a követekkel, de azonban parancsolt az erdélyieknek, hogy Izabellát vigyék vissza; ezenkívül Ali basát Sziget vára megvételére
küldötte Somogyha; aminthogy Izabella vissza is ment Erdélybe,
de Ali tízezer török veszteséggel sompolygott el Sziget alól, Nádasdy
Tamás ée Horváth Márk vitézségök által. A következett 1557. észt
kivájhatták magokat valahára Veráncsics és Zay a törökök kezei kö.
zöl, kiket Sznlejmán nevében, ilyen válaszszal bocsátóit el Rustáa
basa Ferdinándhoz, hogy mind Ferdinánd, mind Sculejinán birjfk tovább is azt békével, ami most Magyarországból keaök közt vagyon;
Ferdinánd Szigetvárát rontássá le; az elmaradt két esztendei adót
EonstantisáBolyba küldje meg; az ezután esztendőnként fizetendő ajándékról, s a békességnek többi pontjairól pedig ezután kell végezni; és
ép#n azért maradt maga Busbeck a fényes kapunál.
Ugyanezen esztendőben, egri püspökké tette a király Veráncsicsot, Prágában 28. dec. költ levele által. Bécsből 1558. észt. 12. sept.
küldött levele által kérte ő a pápától, ezen püspökségben való megerósittetését, de ugyanabban azt is kérte, hogy a pápa ne kívánja
meg őtőlt az annátát, vagy a maga első esztendei jövedelmének áltáladását, mind azért, mert a püspökség régi jövedelmeinek, alig maradt
meg az ő kezeiéi ötöd része, mind azért, mert az egri várat neki
kell ujittatni, abban több mint ezer katonát tartani stb. A pápa akkor mindjárt nem csak meg nem erősítette őt, hanem az ő követét
is tömlöczbe vettette, melynek a volt az oka, mert az ő követe magit
Koalába! el találta árulni, hogy ő nem idegen a Luther tudományától. Azonban maga Veráncsics ártatlan lévén, idővel megerősittetfttt
méltóságában, a követ is bocsáttatott.
A mondott esztendőnek végén, a király Fethő Jánossal Eperjewre
küldötte őt, hogy Ung* Zemplén, Sáros és Abauj vármegyéket katonák adására serkentse, és a kiállítandó katonákat, a párWeek ellen
hftóifcozó Teiekesy Imréhez küWje, mely dologban ő serényen* el is
járt. Az angstargi német diétára hitta őt Ferdinánd maga után 1559.
eszi, ahova ő 24. jun. el is érkezett. Vagy Hónába, fagy Angliába
akarta őt akkor Ferdinánd követségbe küldeni; de Antal nagy Örömére, akkor ez a követség elhalasztatott, é» ő igen nagy kedvvel
jött basa Egerbe, de szomorúságra, mivel ae ö távollétében a budai
basa ae ő megyéjében roezal gazdálkodott: aaértis meg nem állhftUa,
hogy ahoa- 28. sept. egy fafclődiő levelet wt küldjöik Őt kttdötték a
rendek egyiket POMOBBÓI Bécsbe, Maximiliánjutk a koronázásra ?a!6
meghívására 1563. oszt, és annak megfadásava, mikor s melyik nap
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szándékozik a császári királyi família Pozsonba lejőni ? Egyuctiáapszor
üMgttfitott kötéseire, még ugyanazon e&ztmltom Bgerváfát kitette
Ferdinánd király az ő keze alól, és azt Mágochy Gáspárra bírta, Ai*
tálnak pedig Érsekújváron mutatott lakóhelyet, és jövedelműi a turócri
prépoetságot adta neki.
AmicBoda késben állott Veráncsics mindenkor a Ferdmáád pa>ranesolatjára, szintes olyan serény és elfankfcdhatatfen volt annak ka*
lála után, MaximHián király szolgalatjában is. Egynéhány katonával
ment annak eleibe Ováríg 1566. észt., mikor ax lejAtt az országba a
törökök ellen, és mindég oldala mellett volt, mig az itt Győrnél* táborozott. Az ellent nem állván, hogy már- hatva* esztendőn felftl volt,
újra Konstantinápolyba küldfttte At Maiimilián 1567. észt., de^ már
most nem Zay Ferenczczel, minapi kedves tárfiával, hanem Tiefenbaeh
Kristóffal. A kész pénz, az ezüst edények s <%ák, melyeket ati költségre, a a szükséges helyekre adandó ajándékozásra, Pozsonban 28.
jnn, keiéhez vett, mind össze kilenczvenhétezer háromszáibarmiöCBhárota ftniartot, Ötvenhat krajciárt, és hárem pénzt tettek s értek. Komáromban várta meg a maga kftvettársát, ki is mihelyt oda érkezett.
aszal együtt Esztergomba jfttt 9. jnl. Az odavaló beg számára két
ezüst kupát, vagy kancsét küldött volt a király Veranceiostól; de
mivel a beg, valami bádjadosását vetvén okul, őt maga eleibe sem
méttórtaftta, Veráncsics is a kupákat emberültudóbb, s maga alkalmaitatáshoi értőbb személy snámára akkor magánál megtartotta: Más
nap 10. juL Budára jött Veránesies a maga társával, aholott is már
a basa őket nagy emberséggel s nyájastággal fogadta, a békességhez
kttlöntte kedvét mutatta, melyet hogy ö is maga réseérfil annyival in**
kább euktaOlbetne, ő áltakk a királyt ana kérte, hogy a iényes
kapunál vesse kosbe magát, az 6 további Budán maradhatása iréat,
mivel 6 ngy értette, hogy őt onnan másává akarják rendelni. De a*
idő megmutatta, hogy ez a basa, a maga hizelkedéMi által, caak tit^
kokat akart őtőlök kihaláseni, s maga begyébe saedn. Hogy Bftdáről
13. jnl. elindulták, 1. aug. BolgárOfszágimk Sdfia aevft wSmeéba>értek,.
aholottiB igészségök változása miatt, egynéhány napig atulatiak. hu&
8. napján Tatár-Pasaroaicsből írtak levelet a királyból, melyben azjal
dicsekedtek, hogy őket ntjokban, mMaddig mind«nött egétz béesd**
lettel s illendő pompával látták a törökék. Konstantínápolyha 22.
aug. tekertek, flat Mpi pihwiéfe ntán, a basákat kérették mag a»
ajándékotkal. Azután a divánba, ét magáhoc a nagyttrhoz ig, aki már
ekkor nem Braléjmán, hanem Swlim veit, 21. aept. bebocsáttaltah*'
A minéég háboruság suerró izgága fraaoiia kővtt, vulaminÉ más «t*^
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tai, agy most sem mulatott el semmit, valami c*ak a két hatalmasság öeszeftrkeiését akadályoztathatta, ügy bocsátotta vala el agya*
Maiimilián Veráncsicsot és tanát magától, hogy harminciezer aranyat*
nem adóban, hanem csak Önkényt való ajándékai adjanak a török ad*
varnak; de mivel dk azt megaajditották, hogy ha ők azt a summát
csak ajándékba adnák, ugy a török udvar újra más hasonló summát
kívánna adóban a királytól, tehát nem ajándék, hanem adó né? alatt
fiaeUék act le. Az is reájok volt bízva, hogy az esatend&iként való
harmínczezer arany adóból, a követkézé esztendőkre üzeaeret alkudja*
nak el; próbálták is, de mivel látták, hogy annak sürgetésével urok
becsülete s tekintete marezongására adnak alkalmatosságot, azt abba*
hagyták. A törik udvar kívánságai ezek voltak: amely magyar jobbágyok eddig kfiztieek voltak, és mind a török császárnak. mind a
magyar királynak adóztak, osztassanak kétfelé, és ki melyik hatalmasság részire esik, azután csak annak fizessen; hogy a töiök birtokot a Maiimilián királyétól ezek a várak válaszszák el: Szolnok, Hatvan, Eger, Fülek, Yégles, Léva, Esztergom, Csókakő, és a Somagyban
a Rinya vize: továbbá magának kívánta a fónyeskapn a kunokat s
jásaokat is; ezenkívül azt is egész megátalkodottsággal sürgette, hogy
Tata és Veszprém várai rontassanak le, melyet sok nntatás után meg
is ígértek a követek, azoal a hával, hogy a törökök is vonassák szé*
lyel Babeesát és Berzenczét. Találták egyszer a követek egyszóval említeni Sriget és Gyula visszaadását is, de mivel látták, hogy azzal
igen az elevenbe vágtak, a rekeszt lecsapták. Azon kívánságokra, hogy
Szapoly&y János Zsigmond hagyassák ki a kötendő Bzövetségból, a
volt a felelet, hogy Szapolyayt csak ugy kell gondolni és mázni, mint
valamely basát, vagy szandzsákot, aki Erdélynek nem tulajdonosa,
hanem azt csak a török császár nevében igazgatja, mint! annak jótéteményeié, október 28. napján 8zelim Drinápplyba ment, kinek oda
Veráneaks utána indult 1568. eszi 5. jan
Ifikor itt mttlatna, a persa követ, mint egy hatszáz lovas ltiaéréjével, lé. febr. «da érkezeit Sztlimhez. ki is minden ott lévA lovatart annak eleibe a városból kiküldötte, és a basáknak keményen
megparancsolta, hogy azt a lehető legnagyobb-pompával vigyék be a
városba Sok egyéb nép is tédiH.ki a városból annak nézésére. Kiment a többek közt Veráncsics, és neki a btnák egy alkalmatos helyet matattak ki, ahonnan mindent láthasson. Mikor az 6 irányában
lovagolt a .persa követ, megmondották neki a basák a helyet, atol
Vovteeties állott. Igen gondosan v hunyorgó szemekkel vigyázta 44 a
pena, de mntbog) nem vehette jól fel, tehát lóra száját ő felé rán-
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totta. Akkor Veránesies is a perea felé Mujt, kivé) winelyt öesaeérfceiett, ektezör is a perea köszöntötte o*t minden jóknak kívánásával,
mistegy nagy császárnak képét; örülte Ő hozzá való s z e r e t j é t , s
ast igérte, hogy ha a basa megengedi, öt Mállásén meg fogja látogatnia Hasonló emberséggel s nyájassággal felelt Veránesios a persáaak; de hogy a látogatásbeli kfitoBtnös Ígéretet, valamelyik rész teljesitette volna, annak semmi nyoma nincsen.
Asatáa •aló napokén, egynéhányszor hivatta Veránpsic&ot a
nagy-vert* magához, és azt kívánta, hogy a békesség poncai kézé,
aat is eda tegyék, hogy Maiimilián és Szelim, egymás barátinak baráti, s ellenséginek allenségi lesznek. Sok untatást kellett Veránosiesnak kiálUni, mig ezt a feltéteH elháríthatta, s Veszprém s Tata lerontásának kívánását feledtségbe bozhafcta. A nehézségek eligazításában 9. mart. ért utolsó véget. Nyolcz esctendore igért békesség volt
az 6 ftradozásinak gyümölcse. Drínápolyban volt é még 19. mart.,
amikor egy levelet irt onnan Maximiliánhoz, melyben azt kérte, hogy
a mag nélkül elhalt Országh Kristóf jószágai kftsől, a király adja
neki Csejte, JókÓ ée Szomoláii várait, vag> legalább csak egyiket
azok közöl, mivel a fcárócá prépostság jófedelméb^l, csak élelme is
sztten telik ki, és a király szolgalatjában kölcsön és uzsorás pénézél
kell neki járni.
'
Azután csakhamar elhagyta Drinápolyt, és 28. apr. Budára érkezett, onnan Kernelromon s Pozsonyon keresztül, Bécsbe sietett,
aholottis egyebek közéit a híres Zsámbóky János örvenáezft' verseikéi
fogadta 8 tisztelte meg ót. 12. máj. Az emiitett várakat nem nyerte
ugyan meg Veráncsics a királytól, de azok helyébe, Oláh Miklós héléla után, az esztergomi érséteég adatott neki 1569. észt. a pozsonyi
diétán, ilyen feltételek alatt: hogy a királyi kamarának fizessen hatezer magyar forintot, ezenkívül Érsekújvárét építtesse, ujittassa még,
és abban szüntelen tartson maga költségén harmadielszáz lovast s
kétszáz gyalogot békesség idején; mikor pedig valami megszállástól
lehetne tartani, akkor a király több erót feg oda küldeni. Aznián
való esztendőben, az é és testvérei Péter és Mihály nemességét, a
király megújította s eresitetfte.
' '• "•
Lakóhelyül Érsekujvárát választotta magának, aholott is sbUat
kellett neki az esztergomi Mohammedbegtól szenvedni, kihez- egykor
a többek közt, szórol-szóra ezt a panaszló írást intézte magyar nyelven: „Az K. békességnek megtartására való intését, jó nevén és jó
kedvvel vOttftk. Egyéb gondolataik sincsen mostan, hanem hogy az
békesség, ki két felséges császár kfeött vagyon, megtartassák. Az ki-
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n*k bizonyságára ez vagyon, hagy a fii szolgáink sok idttől fogva,
km nem wükak, noha elég okonk ti tőletek volt mívelni valamit.
Mert az ti vitézitek valasstig nyargaltak és rabolnak imitt amott.
Mftépen ;teg«ap is karom farnadi embereinket íogtanak; az előtt egy
dwaboatonkat is szintes közel ide a várhoz. Nem is számláink most
an Thúry {Gy&qgy) vesaéeét, ég egyaenány személy Győraé való fogását, Gedö várnak is elvételét, kiknek nem kellett volna lenni, ha bizonynyal és igazin békességet megtartjátok. Mindazonáltal ac mi vejeinkben, mindenot tz szolgáló népeinjk vesztegségben vadnak. Azért
Í . Uesa, ha minket, vagy K. inteni kell az békességnek megtartására. Miért pedig aaon békességnek mi szerafii vottonk, bontói nem
. akarónk lenni. Mely okáért kéijflk is K. hogy ne bocsássa ide tova
rablóidat, mert az mi uraink m igyel nem kezdik azokat gzenredni.
Egyébképen, mi K. jó szomszédi akarónk lenni. Hogy pedig az K.
intése igaz legyen, küldje meg nekönk az ianiadi embereket, és az
darabantot, kit vehessönk jó ue.?en K. kinek jó egészséget kívánok.
Wywárba sz. Jakab havának 9- napján 1571. észt" Azelőtt miafcegy
három hónappal pedig, a Szapolyay János Zsigmond halála utá», a
budai basa küldött volt Veránqsicsnak egy magyar levelet, ezen saók,kal: „Mi Mustafa pasa, a/, hatalmas tűrök császárnak fő helytartója,
és gondviselője Magyarországnak, tekéntetes és nagyságos úr, nekönk
sxereimes szomszéd barátónk, kes^natőajknek, és baxátságéftknftk ajánlásának utána.. Hiszük, hogy híretekkel vagyon, az erdóli király halálft, ki ez előtt, úgymint 19. vagy 20. nappal holt meg, ós minket
csoda hírekkel értetnek, hogy mivel Erdélyhez közel való várbeli kapitányoknak, meghattátok volna, hogy valami indítást tennének Erdélyre. Enoekelőfcte hogy Sz. Miklós alá jöttének vala is, sokszor azt
irtatok, hogy uein ti akaratotokból mentenek volna; jóllehet ha valami nyereséggel jártasak volna, talán ti akaratotokból lett volna az
indulat. De az mind múljék el, el is múlt. Hanem mostan mi azon
kérőnk, hogy az végbelieknek, főképen Erdélyhez közelvalóknak erősen megparancsoljátok, hogy,vesztegségben legyenek; miért hogy Erdély is az mi kegyelmes fejedelmönk jószága,. mostan pedig ebből
megtetszik, hogy ha híven akarjátok a mi kegyelmes fejedelminkkel
a frigyet megtartani, tehát minden ellenkezőknek indításit leszálitsátok, kit az mi kegyelmes fejedelmönk és mi, jó nevén vahessftnk tóletek ; ha pedig ugyan az szándékok* hogy valami háborúságot indítsanak, bizonyába semmit benne nem nyernejt. Mert lasztik bizonypyal
hogy egy hónapot nem ér, Erdély határába őtvei, az vagy,hatvan
ezer 'tat£r beérkezik. Más az, httgy iswég uz erdélyiéit ,-di mi legyei-

Digitized by

Google

mes fejedelmink jő akaratjából önnön magok ktaött az arak közül,
választottak fejedelmet közöttök magoknak, kik ő felségét mindenben
híven akarják szolgálni. Azért ha mit indrtnak is, magoknak tesznek
kárt vele. Isten értesse nagyságodat. Budán, 6. apr. 1571.
Ami továbbá Veráncsicsot illeti, királyi helytartóvá 1572. észt.
24. jun. tette őt MaximiHán, Bornemisza Pál helyébe. Ugyanazon
esztendőben, ő koronázta meg Pozsonban 85. sept. Rudolfot, a Marimitián legöregebb fiát magyar királynak, kinek az előtt Köpcsiníg
ment vala eleibe, és ott egy szép üdvözlő bestéddel fogadta az ország nevében. Sokan munkálódtak, s utoljára meg is nyerték, az ő
számára a romai udvarnál, a kardfoáli veres süveget, de minekelőtte
az ő hozzá elérkezett volna, meghalálozott 1573. észt. 21. jul., vagy
amint mások irják 15. jun. Eperjesen, ahová az úgynevezett nyolczados törvényszékre (jufticia octavalia) vata kirendelve. Teste NagySzombatban, a sz. Miklós templomában temettetett el. Ami teste állását Illeti, arrél az Ő testvérjének fia, Verróncsics Faustus azt írja:
hogy 6 magas, de vékony termetű, hosszú, de díszes orrú volt, tisztes szakálla köldökét verte, ősz hajszálai föleit térig eltakarták. Olyan
állandó egészséggel birt, hogy halála előtt nem sokkal is, azzal
mert dicsekedni, hogy ő vénebbnek látszik, mint amilyennek magát
érzi. Az ő bölcsességének csalhatatlan bizonyságai, annyi fejedelmeknek ő hozzá való bizodalma, s annál fogva oly sok rendben viselt követségei. Ha mások yiindenak javaslották is a törökök ellen való hadat, ö azt mindenkor ellenzetté. Hogy a minap a velenczések a török hajós sereget meggyőzték vala, sokan úgy Ítéltek, hogy most
könnyű volna az egész Törökbirodalmat felforgatni; de Veráncsics,
akinek oly sok esztendő alatt volt módja benne, a török erőt kitanulni s megismerni, állhatatosán nevetségesnek mondotta azoknak
vélekedését, s azt állította, hogy ezen a tengeri győzelmen, csak úgy
lehet valamit építeni s azt nagy következésűvé tenni, ha a szárazon
is valami nagy roppant és próbált vitézekből álló táborral lehetne
a fényes-kaput megtámadni, s a hold két szarvát azzal megtörni. A
pénznek rendkívül való szeretetével őt senki méltán nem vádolhatja.
Harminczezer forintból való adósságot engedett önkényt oda Ferdinándnak. A méltatlan boszúság eltűrésére, maga jussival, a jó békességért való nem gondolásra, igen reászokott a Statilius, tAbb mint
fenyítéke alatt, mely oly húzós és feszes volt, hogy azt Mihály, a
Yeréncsies testvéröcscse, aki annak udvarában egy fdetg ő vele
együtt rakott, ki nem állhatta, hanem azt oda hagyta; mikor ellenben Antal, azt oly nemes spártai gyomorral wnésztgette, hogy maga
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Staiilins is, az ő békegséges tűrése által, magát meggyőzöttnek vallotta. Már embernyi emberkorában sem hagyta el Statiliu* ő hozzá
való kedvetlen komoreégát, sőt őt titoknok s követkorában is durva
és becstelenitő szókkal illette 8 szólongatta, és mikor már mind magok, mioti a király öt püspökségre méltónak Ítélnék, nem átallotta
Statilius a tanácskozóé közben magát agy kiadni, hogy készebb püspökségétől maga megválni, mint egy széket ülni ő vele. De mind
esek is Veráncsicsban az indulat kelevényét nem fakaszthatták meg,
a Statilius szemei közé való lövellésre. Egy szóval olyan mértékben
birta Veráncsics az erkölcsi tökéletességeket, amilyenben csak fistökös
csillag módjára szoktak azok, az olyan nagyelmék mellett, olykor
olykor elvélte váratlanul előtűnni, amilyennel őt, az effélékben különben mostoha és szűkkezű természet gazdagon megáldotta vala.
Veráacz vagy Trisctics. Lásd Veráncsics.
Verbéezy István. ftélőmester, királyitábla elölülője, egy kevés
ideig palatínus, kancellár, második Ulászló, Lajos és Szapolyay János királyok alatt. Bod Péter azt irja, hogy Erdélyből, KűkfilW vármegyéből származott, és hogy ott egynéhány falukat is birt volna,
melyet Szent-Pali Ferencz is ama verseivel bizonyít:
Verbőczy Istvánt is Kűkűllő vármegye
Szülte Szőkefalva és Adános völgye,
övé volt Szt.-Márton. Borzas, Majos hegye,
Désfalva, Kápolna, Dombó, Pánat, Bénye.
Mások Hont, mások ismét Nógrád vármegyéből származtatják
őt, aholott Ahó-Petéoy nevű faluban, még ma is meg vágynak az ő
mulató házának némely dűledékei. Ugyanott, hogy Szenté nevű faluban, szép jószágokat szerzett Zoby Mihálytól s másoktól 1498. eszi,
az is bizonyos, melyeknek bírásában Ulászló is őt megerősítette, sőt
maga is megajándékozta őt Dobronyiva várával s városával Zólyom
vámügyében. Jelenvolt 1505. észt. a rákosmezei diétán, és annak végezését Ő olvasta fel. ö irta a tripartitumot Ulászló parancsolatjából,
melyet minekutána tíz arra kiválogatott magyar törvénytudó megvizsgált 8 razogatott volna, maga a király is azt helybehagyta 1514.
észt költ királyi levele által; mindazáltal ez a levél pecsételetlen
maradván, az is kétségben maradt, váljon ezt a törvénykönyvet ellenemondhatatlan tekintetűnek kellessék-e tartani?
Ulászló halála után, mindinkább-inkább csipkedvén a Magyarbirodalmat, Lajos király a külső hatalmasságoknál sürgette a segedelmet. Verbőc%yt tizedik Leó pápához küldötte 1521. észt Mikor Ro-
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mába ért Verbőczy, épen akkortájban hallotta vala meg a papa, Szelim török császár halálát, és épen akkor ment a maga udvarából mezítelen lábakkal a b. szűz templomába könyhullatások közt imádkozván, hogy az Isten a keresztyén uralkodók közt adjon békességet, és
azokat gerjessze fel a törökök ellen, Összevetett villákkal való hadakozásra. Elvégezvén a pápa ma^a áhltatoskodását, igen idejében esett
Verbőczynek maga és követsége czélja jelentése. A pápa nem sokára
elbocsátotta őt magától, és ígérete szerént, Vius Tamás kardinált,
csak hamar utána indította neki Lajos királyhoz, egy bizonyos summa
pénzzel. Esztendő mnlva, úgymint 1322. észt., a Norimbergában
(Nürnberg) összegyűlt német rendekhez küldötte őt Lajos király segítségért. A rendek 22. dec. költ levelök által (melynek az anstriai fŐherczeg, és a császárnak a Németbirodalomban helytartója Ferdinánd, a
mognncziai (mainczi) kardinál Albert, és a bajor herczeg Lajos, írták
vala alá magok neveit) azt a választ adták, hogy annyi segítséget,
amennyit a minap a vormácziai (vormsi) gyűlésen ígértek vala, a
Németországot fenyegető veszedelmek miatt nem adhatnak; de csakugyan fognak négyezer gyalogot küldeni, a horvátországi várak ótalmazására, csak hogy azoknak a magyarok illendő áron elegendő élelemre valót szolgáltassanak; ezenkívül a német vezér mellé adjanak
két olyan előkelő magyart, akik a törökök ellen való hadakozásnak
módjához jól értenek; hat hónap múlva pedig, az egész segítő sereg
hazabocsáttassék.'
Még eddig mindenkor dicséretes volt Verbőczynek maga viselete, de a következett időkben szüntelen hintegette az országban az
egyenetlenkedés és gyűlölködés magvát. A rákosmezei diétán 1525.
észt. ütötte ki magát először az ő nyughatatlansága. Sokat beszélt ő
itt, mind a király, mind az érsekek, mind a palatínus, mind mások
ellen. Fegyveresen gyűlt vala ezen diétára a nemesség. Csak az első
ülés volt csendes, az is csak azért, mert akkor érkezett vala török
császár Szulejmántól egy követ. A második ülés 10. máj. szerdai napon tartatott Pesten, a szt. Péter templomában. Itt kezdette Verbőczy maga száját megnyitni, szavát felemelni, 8 mindenek szeméit
magára fordítani. Itt végezték azt az ő indításából, hogy ha a király parancsolandja is, hogy a fegyvert letegyék, annak ne engedjenek. Itt patvarkodtak mind az uj pénz, mind annak veretoje Szerencsés Imre ellen. A király, püspök Podmaniczky István által, azt kívánta, hogy tegyék le a fegyvert, és azt az ellenség ellen fordítsák,
most pedig fogjanak az ország megmaradását tárgyazó tanácskozáshoz. Verbőczy azt felelte, hogy a királynak kívánságait majd péntem.
26
Digitized by

Google

-ken fogják meghallgatni, addigis pedig a kardot magok derekán fogják csörgetni. Más nap csőtőrtökőn a sz. János templomába vezette
Verböoay maga zajgó nemeseit. Itt azt kívánták, hogy a jobbágy parasztoknak szabad legyen azt a földes urat választani, akit akarnak.
Akik annak okai voltak, hogy a mait esztendei végezések meg nem
tartattak, azokat halálra kérték ki. Pénteken az érsek Szalkay Lászlót kisebbítették, a királyt pedig, hogy hozzájok menne, kérték. A
király nem ment, hanem őket az apostoli követ által, csendességre
intette; azután pedig egy püspök és zászlós ur által, a törökök ellen
segítséget kért tolok. A felelet elhalasztatott. Szombaton, az az 13.
máj. hatvan követet küldöttek a királyhoz Budára, ilyen kívánságokkal: hogy a németeket udvarából bocsássa el, és azok helyébe magyarokat fogadjon be, mint cselekedett az austriai főherczeg Ferdinánd is, minekutána a király nénjét Annát feleségül vette; a császár és velenczések követeit magától küldje el, mivel amaz szükség
nélkül a magyar dolgokba avatkozik, ez pedig inkább spion mint követ; régi tanácsosit bocsássa el, és ujakat válasszon; Szerencsés Imrét égettesse meg. A feleletre negyed napot határoztak. Lajos a feleletet önkényt tovább halasztotta volna, azonban egynéhány főembereket küldött, akik a lármázókat csillapítsák, de azok ezekre semmit
sem hajtottak; sőt Pestre, Budára semmi eleséget bevinni nem engedtek, hogy igy oda Lajos katonákat ne szállíthasson, ezenkívül
előbbeni kívánságaikkal újra százhúsz követet küldöttek Budára, azután 17. máj. ismét más százhúszat, általok arra kérvén Lajost, hogy
ő hozzájok menjen el, holmi dolgok eligazítására, melyeket magával akarnak közleni. Elment Lajos, de minden haszon nélkül jött
vissza.
Ezzel Verbőczy és az ő lármás társai a Rákos mezejéről felke, rekedtek, s Hatvanba mentek, hogy ott uj gyűlést tartsanak. Ide is
elment a király ő hozzájok, Báthorí Istvánnal s másokkal, és ott az
ő ülésökben megjelent. Akkor felállott Verbőczy, és két egész óráig
beszélt magyarul. Az országnak eddig szenvedett nyomorúságain kezdette beszédét. Azoknak okául a király tanácsosit vetette, akiknek
csak a magok erszényére volt gondjok; azért kérte a királyt, hogy
válasszon másokat s a t. A király más napra halasztott; akkor pedig két követet küldött hozzájok, azzal az izenettel, hogyha Budára
vissza megyén, végére fog járni, a tanácsosok ellen tett vádaknak;
de a gyűlés nagyobb része, ezt a halogatást nem szívelte, hanem ott
mindjárt helyben, Verbőczyt palatínusnak választotta s tette, Báthorí
István helyébe, és hogy azt a király is hagyná helybe, kívánta. La-
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jos engedett az időnek, és Kanisay Lászlót, Drí#fy Jfeost két püspökkel a gyűlésbe küldötte, jelentvén, hogy Yerbőczy pejaiinuss^gában megegyez.
Május 24. napján, ismét a gyűlésbe ment Lajos, és hogy a tqg*
napi végezéseket olvassák fel, parancsolta. Maga olvasta el az uj pa}atinus nagy felszóval azokat, melyeknek summája e volt: Lajos vár
lasszon aj tanácsosokat, azok mellé rendeljen nyokz nemest, ktoek
hasonló erejű voksok legyen; minden vármegyékben rendeítessék agy
katonasághoz értő férfin, kitől a hadi nép függjön j az arany és ezüst
pénzt agy kell verni, mint Mátyás király idejében; Sárkány Ambrus
jószágait Bodó Ferencznek kell adni; Zeng városát vegyék el a Frangepán familiától, és ahelyett más, azzal felérő jószágot adjanak annak; a lovasság zsoldja minden hónapra egy aranynyal neveltessék;
az Ujlaky Lőrincz herczeg jószágai mind Szapolyay Jánosnak adassa,nak, akinek azokhoz különben is néminemű jósai vágynak.. Mind ezeknek aláirta Lajos a maga nevét, azonvaló sajnálkozását minclazáltal
el nem titkolhatta, hogy a gyűlés magát az ő királyi jusa^ba avatta.
Egyéb dolgokat a Lajos tetszésére bízott a gyűlés; de azonban minden háznak adóját egy forinttal nevelte, melynek negyed része a királynénak adassék ajándékba. Miket cselekedett Verbőczy palatínus
fővel, azokból egyebet annál nem igen tudhatni, hogy őt 1526. eszi.
áprilisban a király, Báskay Gáspárral a Bányavárosokra küldötte,
hogy ott a Luther hatalmazni kezdett tudományát gátolja meg, melyben ő hűségesen el is járt, és sokakat megesketett, hogy arról örökösen lemondanak. Onnan a rákos-mezei diétára ment, mely.szent
György napján kezdődött. Már ekkorra a hatvani pártosok is nagyobb
részént meghunyászkodtak, és minapi cselekedeteiket megbánták. Jókor észrevette Verbőczy, hogy ez a diéta nem az ő kedve szerént fog
kiütni; azértis 28. apr. a király és királyné előtt a palatinusságot
önkényt letette; azután egy éjjel Zoby Mihályival együtt Pestet odahagyta. A diéta két ízben is idézte őket maga eleibe, és minthogy
meg nem jelentek, proscribálta, számkivetette 4. máj. Báthori Istvánt
pedig a palatinusságba visszatette.
x
Verbőczy Erdélybe Szapolyay Jánoshoz szaladt, és ott lappangott mindaddig, míg a mohácsi veszedelem megesett; akkor pedig
Tokajba jött Szapolyay Jánoshoz, és ott annak királyivá lett választásában , minden eszével s ékesen szólásával serényen és foganatosán
munkálódott, melyért őt Szapolyay maga főkanczellárjává és titoknokjává tette. Mind holtig meg is maradt ő Szapolyayhpz váló hüségé!' ben, és minden erejét arra fordította, hogy az első Ferdinándhoz haj,'
26*
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lottakat is, Szapolyayhoz hódítsa; és épen e volt az oka, hogy őt és
Szapolyayt Ferdinánd, a maga koronázása után negyed nappal, Fehérváron proscribálta. Együtt ótalmazta Budát Szapolyayral, a Ferdinánd
fővezérje Fels ellen 1530. észt. Azután való esztendőben, az ő izgatásából tette Szapolyay Gritti Lajost magyarországi gubernátorrá, ő
volt egyik követ, Szapolyay részéről, Nádasdy Tamással s másokkal
1532. észt. a Csallóközbe Magyar nevű faluba, ahol a Ferdinánd küldöttjeivel, négy hónapig tartandó fegyvernyugvást kötött. Lásd Román
Zsigmond. Amely békességre Szapolyay 1538. észt. 24. febr. Váradon,
a Ferdinánd követeivel lépett, annak egyebek közt Verbőczy is aláirta a maga nevét Ugyanazon esztendőben, a Szapolyay helybehagyásával, a sz. Domonkos Budán lakó szerzeteseinek, Pest vármegyében,
egy Osaba nevű falut ajándékozott, oly feltétel alatt, hogy azon szerzetesek, az ő fogadott atyjának, amár felébb is emiitett Zoby Mihálynak, Hederváry Ferencznek, és az ő maga lelkének javáért, hatenként
öt misét szolgáltassanak. Ó járt egyik Erakóba 1539. észt. Szapolyaynak feleséget kérni.
Szapolyay halála után, annak árvájának tutorai őt küldöttek
Konstantinápolyba, Eszéky János püspökkel, a török császárhoz, hogy
az árvának fótutorságát, Szulejmán császár vállalná fel, Szapolyay
te8tamentoma szerént, és annak minden ellenségei ellen lenne pártfogója 8 őtalmazója, mint eddig magának Szapolyaynak vala. Hogy
Szulejmán kegyelmét annyival inkább megnyerhetné, nemcsak az ötvenezer aranyból álló adót vitte annak meg, hanem a basák számára
is sok arany és ezüst edényt, és aranynyal varrott drága selyem ruhát adtak az ő kezébe a tutorok. Igen szerencsés volt az ő követsége,
"annyival inkább, mert ő előbb ért Konstantinápolyba, mint Laszky,
a Ferdinánd követje. Mind hasznosnak, mind dicsőségesnek tartotta
Szulejmán, a kis árva Ügyét magára vállalni. Azértis egykor Verböczyt és társát magához hivatván, három basa jelenlétében azt mondotta, hogy ő a meghalt Szapolyaynak, oly czéllal engedte által Magyarországot , hogy azt annak maradékai is mindaddig bírják, mig
azok a fényes kapuhoz háládatosak lesznek; annak okáért maga áll
hatatossága bizonyságául, a kis árva mellett fegyvert fog, és azon
lesz, hogy a németek, az árva ellen kezdett hadat megkeserüljók.
Utoljára a kis Szapolyay számára, egy aranynyal szőttes veres bársony palástot, egy pajzst, egy arany nyelü vas Jmzgányt, és egy drága
kövekkel kirakott hüvelyfl görbe kardot adott Verbócíy kezébe. Azonban Mohammed és Usref basáknak fejők vesztesége alatt parancsolt,
hogy minél hamarabb Szapolyay özvegye segítségére siessenek. Isi-'
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vániry azt irja, hogy mikor 1541. eszi haza jöttek Verbéczy ás Bszéky
a követségből, inár akkor a Ferdinánd vezérje Boggendorf Budát megszállottá Izabellára, a Szapolyay Özvegyére; azértís oda egyenesen a
jó yálasz8zal nem mehettek be, hanem Pécs felé kerültek; de már
akkor az is Ferdinándhoz állott volt; azértís a Dunán bátorságoeabb
helyre általjöttek; mely ha ngy volt i s , de benvolt már ündá*
Verbőczy, mikor Szulejmán Buda alá érkezett, és egyik ő kisérte ki
onnan a Szulejmán sátorába a Szapolyay árváját, mikor azt Szulejmán
magához kívánta. Mikor aztán odahagyta Szulejmán Budát, Verböczyt
hagyta ott a magyarok közt előfordulandó törvényes dolgoknak eliga*
zitására; melyekben ő nem soká forgolódhatott, mert amint némelyek
mondják, méreg által meghalt Budán 1542. észt, aholottáa az ő teste
a zsidók temetőjébe takarittatott Istvánfiy azt irja felőle, hogy 4
vallásához ragaszkodó buzgó ember volt, és hogy a szegények számára
és a templomok újítására, jő summa pénzt hagyott.
Yerbtoy Imre. A közelebb irt István fia. Atyja példája által
okosodván, sem Izabella, sem a török gallérjához nem kapaszkodott,
hanem törvényes urát Ferdinándot tisztelte, ki is őt Tolia vármegyei
főispánynyá tette. A besztercze-bányai 1542. észt. tartatott diéta, ásson
kérte a királyt, hogy neki Dobronyiva várát adassa vissza. Amint lat*
vánffy irja, ugyanazon esztendőben, jelenvolt Imre, Perényi Péterrel s
másokkal Pest ostromlásában. Kétségkívül akaratja nélkül esett az ő
neki, hogy az ő katonái 1543. észt. azokat, akik Pécsről az oda kft*
zelgető Szulejmán török császár elől szaladtak, fosztogatták; mert
bizonyos, hogy ő Zriny Miklóssal, Báthori Bonaventurával s nások*
kai, már akkor a haza ótalmazására összeszövetkezett volt a tttö*
kök ellen.
Verebélyi Mihály. Török fogságba esett első Ferdiaáftd király
alatt Nádasdy Tamás palatínus irt ő iránta, Veráneaics AqMmV
Konstantinápolyba, hogy őt váltsa ki 1555. észt. Veráncács azt felélte,
hogy mivel Verebélyi különösen a török császár rabjai közt van, akinket nem szoktak soha sem eladni pénzen, sem pedig akármi váltság*
ért is szabadon bocsátani, az ő szabadulása nagyon kétséges; mindazáltal igyekezni fog továbbra is rajta, hogy azt kiválthassa. Ki is
szabadult Verebélyi idővel, és babocsai kapitány volt 1566. esst,
mikor Alapy Gáspárral a törököket igen elgázolta Sikléenál.
Teres Tamás. Erzsébettel, az első Lajos király édes anyjával,
oda járt 1843. eszi Nápolyba, és másokkal együtt őt is elkttMötte
onnan a pipához Afenióba (Avignon). Talán ennék fia volt az a Teres Péter, aki Ifteik Miklóssal, az erdélyi vajdával, Yass Dezsővel és
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éóí mis nagy emberrel elesett, az oláhországi vajda, Lajk vagy László
ellen való szerencsétlen hadban 1371. észt.
;
Veres Benedek. (Farnasi). Ettől a Benedektől, és Nagyvölgyesy
Láözlótól, a főpohárnoktól cserélt volt Hunyadi János Erdélyben négy
falut, Bocsárdot, Unokát, Magyar- és Szász-Fiipest; de azokat Szilágyi
Mihály 1457. észt. nekiek visszaadta, a Szilágyi Erzsébet és Hunyadi
Mátyás megegyezésével. Ez a Hunyadi Mátyás azután kevéssel királyságot érvén, a sok hadakozás miatt, valamint Magyarországra, ugy
Erdélyre is szokás ellen való adót vetett. Mindezen, mind más okokon, Veres Benedek magának pártos társakat keresett, és majd az
egész Erdélyt felzenditvén, az akkori vajdát, Szent-Györgyi Jánost,
királynak kiáltatja. Ezen zenebonának eloltására, maga ment el Mátyás király 1467. észt., kinek elérkezését az erdélyiek megtudván,
magoknak grácziát kértek, és igy a lárma minden vérontás nélkül
lecsendesedett. Ami Benedeket illeti, ő Lengyelországba szaladt, János
nevű atyjafiával, és ott a királyi udvar előtt magát nem csak ismeretessé, hanem érdemessé is tette, mely onnan tetszik meg, mert mikor Albert, lengyel királyi herczeg, a maga bátyjával, Ulászló magyar
királylyal 1491. észt. békességet kötött, abba azt is bele tétette Albert, hogyha még Benedeknek s az ő öcscsének Jánosnak, valami jószágok volna, mely másnak nem volna ajándékozva, azt nekik adja
vissza, és őket hazájokba békével bocsássa vissza. Ha pedig nem volna,
vizsgáltassa meg újra az ő ügyöket, és ha ártatlanoknak találtatnak
minden jószágokba állítsa vissza; ha pedig bűnösök lesznek, ngyis
rendeljen nekik valamit, amiből holtig tisztességesen élhessenek hazájokban.
Vermes Mátyás és Miklós. Első Lajos király alatt éltek. Miklós
a királynak különös bajnokja volt. Azt kérték ők 1356. észt. Lajostól, hogy amely nemességre az <5 eleiket László és András királyok
emelték, őket abban újra erősítse meg; melyét annál könnyebben
megnyertek, mivel magok is hűségüknek s bátorságoknak nem kévé
próbáját mutathatták*
¥«raer László. Budai biró volt, mikor Venczel, a cseh király,
1304. észt. az ilju Venczelért, a magyar királyért jött, és mivel ez a
Verner az ő fiának Vencgelnek ellensége volt, az öreg Venczel ö helyébe budai birónak Petermant tette; őt pedig fogva magával CBehorscágba vitte. Minekutána mind a két Venczel elhalt, ez a Verner
kiszabadult a fogságból 1307. észt. Budára setét éjjel ment be Csáky
Jánossal, régi- ellenségeit felkereste, azokat sokképen rongálta, Peterma* ie atig szabadulhatott ki körmei kftzől. A tizeükét esküdtnek ket-
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tejét lófarkon hnrczottatta a város utedtfn, és azoknak osotilfaikat
megégettette, jószágait magának foglalta. Erre a Verner Lászftfea bízta
vala Amadé, az akkori palatínus, hogy Osáky Móriczot, az ő vejét, a
klastromból vegye ki, s vele a barát ruhát vetkeztesse le. Igyekezett
is rajta László, és őt toronyba záratta, de nem boldogulhatott Télé,
és őt a klastromba vissza kellett bocsátani. Talán atyjafia volt ennek
a Lászlónak az a Verner, aki budai barát, és egyszersmind dekretomok doktora volt. Ezt a cseh király Venczel 1303. eszi maga helyett
küldötte nyolczadik Bonifácz pápához. Ugyanis a pápa Venczelt maga
eleibe idézte törvénybe, hogy matassa meg micsoda juson 8 fundamentomon akarja a maga fiát, az ifjú Venczelt, a magyar királyságban megtartani. Venczel maga nem jelent meg, hanem est a Vernert,
harmad magával elkfildötte, és általa azt izente a pápának, hogy sem
ő, sem az ő fia, az ifjú Venczel, a pápát magok burájának nem ismerik, és igy sem idézésére megjelenni, sem magok juiait eWtte felfedezni s ótalmazni nem kötelesek.
Veseni László. Ezt Mátyás király, a maga királyi udvara maresaljának nevezi, abban a levélben, melyet 6 tőle 1460. esgten<W$ban a pápához küldött. Amely dolog iránt öt a pápához küWtte, azt
ugyan nagy részént csak szóval adta által ennek a Lászlónak; murik
azáltal abból a levélből is észre lehet venni, mi volt az ő követségének czélja, melyet a pápa Mátyáshoz küldött, t i. hogy Mátyás fcirály a zágrábi elpusztult püspökséget akarta újra felállítani, melynek
jószágait már legalább is tiz hatalmas embei elfoglalta vala; és hogy
a váradi püspököt, Vitéz Jánost, nagy nehezen reávette Mátyás, hogy
oda püspöknek elmenjen, csak addig, mig a püspökség megzavarodott
dolgait helyrehozandja. Két esztendő múlva, mint már jártas embert,
újra őt küldötte Mátyás a pápához és a velenczésekhez, hogy azoktól
a törökök ellen segítséget kérjen.
Veseai Jáios. Külső-Szolnok vármegye küldöttje volt gyalui
Vass JánosBal, és Bánrévy Fülöppel, a rákosmezei diétára 150$. esztendőben.
Wesselényi Farkas. Első Ferdinánd és Maximilián királyok alatt
vitézkedett. Balassa Jánossal együtt próbálta 1562. észt. a törököktől
Szécsén várát visszavenni, és ha ott akkor mindenek, legalább sx&an
viselték volna ugy magokat, mint Farkas viselte, a Balassa szándéka
olyan gyalázatos hajótörést nem szenvedett volna. A Bebek György
feleségével, Patócsy Zsófiával, együtt szorították volt őt be 8zadv4rba,
Schwendi Lásár és Forgách Simon; és őt küldötte OMBII ki Zsófia
Schwendihea, a YÓJT feladása feltételeivel 1567. észt
.
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Wesselényi Hiklés. (Hadadi). Itólőmester volt Erdélyben, Szapolyay János Zsigmond ée Báthori István fejedelmek alatt, az előtt
pedig az Öregebb Szapolyay fegyverhordozója. Ö olvasta fel a Békesy
Gáspár 8 pártos társai ellen hozott aentencziát könnyhullatások közt
Kolozsváron 1575. észt. A Fejes família kihalása után, Gyeké nevű
feta ő reá szállott Erdélyben. 1584. észt. halt meg, és a gyekéi kápolnába temettetett, aholottis a következő verseket irta valaki az ő
emlékezetére:
Nicolaus patrio Wesselényi hic accubat arvo,
Octuaginta annos non sine lande senex.
Arma túlit primi, Janique sigilla secondi
Begis, at hic annos bis túlit ille decem.
Wesselényi Fereicz. Báthori István lengyel királynak főkamarása, kivel az oroszok ellen folytatott hadban mindenfitt jelenvolt
Ez vette el magának feleségül a hires Békesy Gáspár özvegyét, Sárkándy Pál leányát Második felesége a Nyáry famíliából való volt
Vetéssy Albert Veszprémi püspök lett 1459. észt Gatalóczy
János helyébe. Azután való esztendőben a tárnokmester Bozgony Jánossal, Olmficzbe járt követségbe. Lásd Bozgony János. Országh Mihály palatínussal, Báthori Istvánnal, és még egynéhány főemberekkel,
Nissa (Neisse) városába küldötte őt 1473. észt Mátyás király, hogy
ott a pápa követe közbenjárására, a lengyelekkel békességet kössenek.
Másfél hónapig tartott alkudozás, vagy inkább veszekedés után is, és
a pápa követének kérésére és istenkedéseire is, a békesség meg nem
készülhetett; azt mindazáltal megnyerte a pápa követe, hogy mind a
két résznek követei Opolia (Oppeln) városában újra gyűljenek össze
nagy boldog asszony napjára, de már akkor ugy látszik, nem jelent
ott meg Albert. A püspöki széket 1486. észt hagyta üresen.
Vetéssy Mihály. Második Lajos király udvarában lakott Ettől
küldött Lajos 1526. észt kevés hetekkel a mohácsi veszedelem előtt,
parancsolatot Perényi Gáborhoz, ezenkívül Szatmár, Bereg, Kraszna,
Közép-Szolnok, Ugocsa és Máramaros vármegyékhez, hogy a katonákat
minél hamarabb küldjék a törökök ellen. Uti költségül huszonöt forintot kapott.
Viczay Sándor. Ezt küldötte Perényi Gábor száz lovassal Lossonczy István mellé Temesvárba 1552. észt
Yiczmáady Tamás. Balassa Menyhérttel és Schwendi Lázárral,
együtt fáradozott Tokaj, Szatmár, Erdőd és Kővár megvételében 1565.
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eszi, amikor Schwendinek az ő vitézsége szemébe tűnvén, az őt Zólyomy Péterrel kővári kapitánynyá tette. Alig viselhette hivatalát két
esztendeig, mikor attól is, életétől is megvált, mely is igy történt: A
szatmári német kapitány, Mager Rézmán, mind őt, mind Zólyomyt
elvitte magával, némely Sz.-Jobb körfii zsiványkodó erdélyi katonák
ellen. Azalatt, míg ők Sz.-Jobbra jártak, Szapolyay János Zsigmond
Kővárt megszállottá Bebek Györgygyei 1567. észt. Mindazáltal módot
találtak benne Viczmándy és Zólyomy, hogy Kővárba ott maradt katonáikhoz beszöktek. Minekutána a külső várnak déli oldalát Bebek
ágynval letörette volna, Sasa Jánosnak parancsol, hogy a keze alatt
lévő katonasággal ott rohanjon be. Semmi panasz nem lehetett Sasa
magaviseletére, mindazáltal Viczmándy is agy forgatta magát, hogy
annak sebbel kellé magát viszavonni Azután maga Szapolyay is próbát tett némely válogatott csoportokkal, de azok is sok hijokkal tértek vissza Egy ideig tartott nyugvás után, kétfelőlről támadtatta
meg Bebek a várat. Mindenfitt ott forgolódott Viczmándy, ahol legnagyobb szükség volt ő reá. A felmászni akaró ellenséget, vagy puskával, vagy 8 reáhengeritett termés kövekkel hordatta vissza nyakrafőre alá a mélységre, maga katonáinak nevetségére s mulatságára.
Ezenkívül apró hordócskákat puskaporral, gyantával, vad fenyő száraz
gyökereivel megtöltött, és azokat meggyujtva gördítette az ellenség
közibe. De mikor ebben a sietség miatt vigyázatlanul foglalatoskodnék,
a puskapor elébb meggyűlt, mint kellett volna, és az ő ábrázatját,
sőt egész testét ugy összeégette, hogy őt íólholtan vették fel a földről. Az ő esete által a katonák elkedvetlenedvén, az őrállok sem vigyáztak ugy, amint kellett volna, melyből a lett, hogy az ellenség
őket meglopta, rajtok erőt vett, Viczmándyval együtt mindnyájokat
levágta, az ostrom tizenharmadik napján, és csak az egy Zólyomyt
hagyta életben.
Vid vagy Vitás. Szájról szájra, és könyvről könyvre általadott hagyomány, hogy ez a Vid vagy Vitus, SE. István király alatt élt, amikor
Szatmár vármegyében, az ecsedi tóból s posványságból, egy sárkány
forma állat, vagy nagy kigyó* járt ki, és az ott körülbelől lévő lakosokban sok kárt tett. Ezt a veszedelmes állatot, esnek a Vidnek volt
szerencséje megölni, melynek hire sz. István király füleibe jutván,
ennek a Vidnek s maradékinak nemesi comerül három sárkányfogat
adott, melyeket azután farkas fogaknak is neveztek s gondoltak. Ez
a Vid volt a Báthori nagy famttttwrir legelső tudható tönsftke. Kétség kivfil az emiitett kígyó ölesre eaéloz hát a Báthori família czimerében, nem csak a három fog, hanem a farkát harapó kigyó is.
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Igen hihető, hogy Szabolcs vármegyében, az a Vid nevű puszta, mely
Dorog és Balmaz-üjváros közt fekszik, ettől a Vidtől Tette maga
nevét; mivel tudni való, hogy a Báthori família ezen vármegyében
is sokat birt. Osnpán csak a nevek hasonlatossága okozta tehát azt a
hibát, hogy némelyek attól a Guthkeled Vidtől származtatták a Báthori famíliát, aki mindjárt következik, és a Báthori famíliának más
ágait is, úgymint a Bntkay, Szokolyi s a t. famíliákat.
Vid. Egy öuthkeled nevű embertől származott, aki Péter király idejében Svábországbői jött hazánkba. Vid már Bács vármegyei
fŐispány volt, mikor 1055. észt. a tihanyi apáturság diplomája aláirta a maga nevét. De kivált Salamon királyhoz ngy betudta magát
ez az álnokBágban fogantatott született és élt ember szinleni, hogy
az mások szavát semmibe hajtván, egyedül Vid után hallgatott, és
épen azzal nyerte azt, hogy őt Vid olyan veszedelem örvényébe vezette, melyből soha ki nem gázolhatott, ügy tartják, hogy ő palatínus is volt, de az nem egészen bizonyos, ámbár könnyű feltenni,
hogy Salamon akármely nagy hivatalt könnyen ő reá fűzött. Mikor
1072. észt. Salamon király, Gejza és László herczegekkel Belgrádot
megvette, ott volt ez a Vid is, és a bácskasági katonaságot vezérletté. Amely nagy prédát azon hadban nyertek, Vid mesterkedéséból
azt a király négyfelé ossztatta, egy részt magának vett, másikat, már
eleve lehet tudni, hogy Vidnek rendelte, harmadikat Illyésnek, a Yid
vejének, az utolsót Gejza, László és Lambert herczegeknek adta. Sokkal elevenebben érzette Gejza^ ezen osztálynak egyenetlenségét, mintsem azon való megilletődését eltitkolhatta volna; melylyel azt nyerte,
hogy Vid azután még jobban ingerlette a királyt ő ellene, mint azelőtt, és azt verte annak fejébe, hogy addig bátorságban soha nem
lehet, mig a három herozeg él, aaértis azokat valami úton-módon veszesse el; a tartományt pedig, melyet bírnak, ajándékozza neki, és
ugy fog állandó lenni a király országlása. Hogy ezen gonosz czélját
Vid elérhesse, arra veszi Salamont, hogy 1073. eszi a heroaegeket
hijja ki Nissa (Neisse) vára ellen, mely a lator bosnyákoknak fészke
lehetett akkor, és ott találjanak módot az ő eloltásokra. De vigyáztak már ekkor a herczegek magokra, és csak Gejza ment el, László
pedig a sereg felével itthon a Nyírségen maradt, és igy a Vid gonosz szándéka is dugába dőlt.
Minthogy naponként inkább-inkább gerjesztette Vid a király
gyü!öl8égének tűsét, és annak fltetje mindennap sűrűbben ment a
Gejza orrába, minden esetre élküldötte Lászlót Orosz,'Lunbertet pedig Lengyelországba segítségért, melylyel ujabb okot adott Vi4a«Jt
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a vádaskodásra, mindazáltal Ernyeynek s némely egyenes gondolkodású püspököknek munkája által t ha mind ideig óráig is, hamu alá
takarták az ellenkező felek a tűzet, Esztergomnál békességet kötvén,
és egymástól kezeseket váltván. Salamon részéről Vid és Ernyey voltak kezesek. Vid ismét mindent zavarba hozott, és azt sem várta,
hogy a szövetség ideje lefolyjon. Szekszárdon reábeszélte Vid a kjrályt, hogy üssön Gejzán. Lásd Vilhelm. Meg is verte első izben Salamon a Gejza táborát, de mikor másodszor támadta meg Őt 1074.
észt., először is a sok háborúság kovácsa Vid esett el; a Salamon
tábora a futásban kereste minden védelmét; maga Salamon is alig
szabadulhatott el, és az országtól örökre elmaradt. Lásd Ernyey.
László herczeg reáakadván a holtak közt a Vid testére, megállapodott felette, és azt mondotta: Sajnállak téged Vid, noha ellenségem
voltál, bárcsak tovább élhettél volna, hogy eszedre jővén, köztünk a
békességet megerősítetted volna. Azon csudáltozom, hogy vágyhattál
herczegségre, holott nem herezegi ágyból való voltál; miért kívántad
a koronát, holott nem királyi famíliából származtál? íme most a te
szived, mely herczegségre kacsingódzott, által van ütve lándzsával;
fejed, melyre koronát vártál, ketté van hasítva." Azután megparancsolta a katonáknak, hogy őt temessék el, melyet azok meg is cselekedtek ugyan; de megemlékezvén arról, mely sok vérontást okozott
a haza és atyafiak közt, először mellébe kést vertek, szeme közé port
szórtak, és ezzel búcsúztatták el: Azok a szemeid, melyek életedben
kincsesel s becsülettel meg nem elégedhettek, most teljenek meg
porral.
Vilhelm. Szekszárdi apátnr volt Salamon király idejében. Mikor
1074. észt. Salament arra beszélné Vid, a szekszárdi klastrom templomában, hogy Gejza herczeget, aki akkor egy erdőben vadászattal
mulatta magát, fogatná el, és szemeit vájatná ki, ezt a beszélgetést
jól hallotta Vilhelm, az apátnr, és azt Gejzának titkon mindjárt megizente. A beszélgetés este történt, Salamon reggelre halasztotta,
hogy akkor ki fogja mondani szándékát Reggel ugyanazon dologra
sarkalta Vid Salamont, aki utoljára meg is egyezett a Gejza megnyomoritásában. Ezt is végig hallgatta Vilhelm, és a templomból kimenvén, szerzetes ruháját leveti és világituőlt magára, .kardot köt,
lóra ftl, sebesen nyargal Gejzához, akit épen aluva talált, őt felkölti,
az egész dolgot elbeszéli, és szorgahnaztatja, hogy szaladjon a Salattón katonái elől, kik már kivágynak rendelve. Lásd Bikás.
Tincse. Váczi püspök lett 1455. eszi, őt küldötte el Mátyás
király Ágostonnal a győri püspökkel 1458, észt. Prágába, hogy olt
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Podjebrád Győrgyöt cseh királynak koronázzák fel, melyet ők meg is
cselekedtek; de mivel Podjebrád a husziták tudományára igen haj*
landó volt, először esküvését s keze írását vették afelől, hogy a római anyaszentegyház tudományát fogja vallani, és a pápához engedelmes fog lenni. A magyarok előtt kiváltképen két dologgal tette magát emlékezetessé, t. L a verebeknek szertelen üldözésével, és a váczi
vásárnak elrontásával; melyet ilyen emlékeztető szókkal tettek ki az
akkori magyarok: Veréb vesztő váczi Vincze, vesztette el Yácz városának virág-vasárnapi vas vásárát Eleibe ment volt ő is Straznicz
városáig Mátyás királynak, és ott aláirta a maga nevét annak a levélnek, melylyel magát Mátyás arra kötelezte, hogy Katalint, a Podjebrád György leányát el fogja venni feleségül.
Vilikor. Dalmácziában belgrádi komendáns volt akkor, mikor
1097. oszt. Bnzila, a siciliai gróf Roger leánya, Kálmán király jegyese, Belgrádhoz érkezett, akit is ő illendő pompával fogadott,
eleibe ment, annak öt ezer katonával parádórozott, azután Kálmánhoz elkísérte, melyből megtetszik, hogy már ekkor Belgrád, és így
Dalmáczia is, a magyar koronához tartozott.
Visce vagy Vlska. Sz. István, Péter és Aba királyok alatt é l t
Péternek igen nagy ellensége volt, és Pezli s Toislán nevű főmagyarokkal igyekezett őt a koronától elejteni, és Abát a királyi székbe
ültetni. Nagy pártfogójok volt az országon kivül bujdosó András,
Béla s Levente magyar herczegeknek; és Aba halála után más magyarokkal együtt, azokat akarta behíni az országba, melyet midőn
Péter király, Buda és Bevecser sugallásáből megtudott volna, ót megölette. Lásd Bue.
Vitéz János. (Zrednai). Zsigmond, Albert, Ulászló királyoknak,
és Hunyadi János vajdának 8 gubernátornak titoknokja, váradi püspök és esztergomi érsek. A várnai veszedelemben a váradi püspök
elesvén, mind Hunyadi János, mind a Bihar vármegyei rendek, leveleik által kérték az ő püspökké való létét a római pápától, melyet
meg is nyertek attól 1445. észt. Ez időtől fogva mindenkor nagy
dolgokban forgott János az országban. Hunyadi János 1447. észt.
nyolczad magával Bécsbe küldötte őt Fridrik császárhoz, hogy azzal
békességet kössön; de mfeden fáradtsága hiába veszett Mennyire szerette a tudományokat, onnan tetszik meg, mert ámbár az akkori időben élt tudós emberek, ugy emlékeznek ő róla, mint már nagy tudományú emberről, melyet fel is lehet tenni annyi királyok sekrettV
riuséról; mindazáltal ő 1451. észt engedőimet kért s nyert arra a
pápától magának, hogy hadd mehessen amerre neki tetszik, tudomáDigitized by
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nyának Öregbítésére. Szándékozott tiz társával a Krisztus koporsójának
és más szent helyeknek meglátogatására is, de hogy vagy egyik, vagy
másik szándékát véghez vihette volna, annak semmi nyoma nincsen.
Ugyanezen esztendőben Brankovich Györgyhöz, a ráczok despotájához
küldötte ót Hunyadi János követségbe, Szendrőbe, hogy ö közte és a
despota közt békességet csináljon. Garai László, Ujlaky Miklós és
Palőczy László voltak az ő követ társai, akikkel ö nemcsak békességet, hanem sógorságot is állított fel Hunyadi és Brankovich között.
Ugyanis Erzsébetet, a Brankovich unokáját, Ciliéi Ulrik gróf leányát,
a Hunyadi kisebik fiának Mátyásnak, feleségül eljegyzette, még pedig olyan feltétel alatt, hogy ha két esztendő múlva a menyasszonyt
haza nem akarná Brankovich adni, tehát az ő Magyarországon lévő
minden jószágait Hunyadi, maga s fiai számára örökösen foglalja el,
p. o. Száva Szent Demetert, Szalánkemént, Zimont, Becsét, Becskereket, Világosvárt, Munkácsot, Németit, Szatmárt, Asszonypatakát,
Debreczent, Böszörményt stb. Mindazáltal ebből a házasságból semmi
nem lehetett, mivel a menyasszony idő nap előtt meghalt.
Háromszor kellett neki 1452. észt. Bécsbe utazni. Először akkor, mikor az országnak többi főrendéivel együtt, Fridrik császár ellen szövetkezett a bécsiekkel, aki a kis László királyt nem akarta
kibocsátani maga keze alól, másodszor minekutána a bécsiek Lászlót
Fridriktől erővel kivették és azt Bécsbe vitték. Elment akkor Vitéz
János ujonan az ifjú király udvarlására. Épen akkor érkezett László
látogatására a császártól az az Aeneas Silvius is, aki idővel második
Pius név alatt római pápa lett. Ezzel a beszéd közben Vitéznek egy
kis ártatlan összeszólalkozása történt. Ugyanis mikor Vitéz Aeneasnak azt mondotta volna, hogy bár azt javasolná Aeneas Fridriknek,
hogy minekutána már egyszer az ifjú László király kimenekedett az
ő kezei közöl, adja vissza a koronát, és erővel elfoglalt városokat is,
és az országot többé ne ingerelje. Erre azt felelte Aeneas, hogy még
a császár sok dologban szolgálhat Magyarországnak. Melyre Vitéz: a
mi országunk is úgymond oly derék és nemes ország, hogy a maga
jóltevőinek jótéteményét vissza tudja szolgálni. Hogy a dolog szóról
"szóra többre ne menjen, Aeneas engedett, azt mindazáltal szó nélkül
nem hagyhatta, hogy Vitéz szavaiból a tetszett ki, mintha valami
unalmas fogságnak tartotta volna, Lászlónak a Fridrik udvarában
való mulatását, és az onnan való Mjövését, szabadulásnak; azért arról elég hosszasan beszélt, micsoda rangjához s atyafisághoz mérsékelt illendőséggel tartatott László az udvarban s a t. Ekkor aztán
'Vitéz is magát észrevette, és eddig való beszédét azzal hozta helyié,
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hogy o nem is tartotta azt, mintha László fogoly lett volna a császárnál, hanem most annak örül, hogy már ezután mind ő, mind a
többi magyarok, könnyebben mehetnek ahoz. Harmadszor Márton naptájon ment Vitéz Bécsbe Hunyadi Jánossal, a palatínus Garaival, s
másokkal, hogy ott közbirókat választván, amely per Fridiik császár
és a magyarok közt a korona és némely városok iránt fenforgott, azt
eligazítsák, de nem boldogulhattak.
Mikor az ifjú László király 1457. észt. Hunyadi Lászlót elfogatta, és azt meg is ölette, ugyanakkor a Hunyadi háznak többi jó
akarói közt fogságra tétette ezt a Vitézt is, és őt Esztergomba, a
Széchy Dienes érsek gondviselése alá küldötte; de Budáról Bécs felé
való útjában, maga Esztergomba befordult László, és őt szabadon bocsáttatta, melyen való örömét a felébb emiitett Aeneas, mind a királyhoz, mind Vitézhez küldött leveleiben kijelentette.
Azonban László királynak 1458. észt. Prágában hirtelen halála
történvén, Szilágyi Erzsébet, Vitézt mindjárt küldötte Prágába, hogy
a cseh gubernátortól, az ő fiát Hunyadi Mátyást, akármibe kerül,
kiszabadítsa. Ugy tartják, hogy hatvanezer aranyon váltotta ki Mátyást
£z a Hunyadi Mátyás királyságot érvén, Palóczy Lászlóval Brünnbe
küldötte Vitézt 1459. észt., hogy ott a Frídrik császár követeivel békességet csináljon, a Podjebrád György előlülése alatt, aki már ekkor
gubernátorságból királyságra lépett vala Csehországban. Valamint
máskor, úgy most sem lehetett boldogulni a Frídrik követeivel. Már
sok esztendő olta szakadatlanul villongásban volt a zágrábi püspökség, melyből a lett, hogy annak jószágait némelyek, minden igaz ok
nélkül elragadozták s foglalták. Ezen püspökségben, a csendességnek
visszaállítására, és annak birtokainak visszaszerzésére, senkit alkalmatosabbnak nem itélt Mátyás király Vitéznél; de mikor a király őt
arra kérte, hol gyengélkedő egészségével, hol azon dolognak terhes
voltával, hol más okokkal mentegette magát. Utoljára csakugyan reávette magát ezen nehéz dologra; azon püspökségnek birtokait viszszaszerzette, és azokat abba a jó rendbe helyheztette 1460. észt.,
melyben azok az előtt harmíncz esztendővel voltak.
Kétszer járt Németujhelyre Fridrik császárhoz, a magyar korona és a békesség dolgában; először ugyan csak egyedül 1462. észt.,
másodszor pedig 1463. észt., Várday István érsekkel, Palóczy Lászlóval és másokkal. Minthogy pedig ezek a magyar követek, háromezer
lovassal mentek Németujhely alá, a császár a városba nem bátorkodott egyebet bebocsátani, hanem csak Vitézt kétszázad magával, a
többieknek Sopronba kellett visszalovagolni. Egy hónapig tartott Vi-
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téznek a császárral való alkudozása, amikor aztán a többi magyarokat is Sopronból visszahitták, és a Táros kapujában Fridrik nem
elébb, hanem abban a szempillantásban adatta nekik által, a több
mint húsz esztendő olta nála lévő koronát, melyben a hatvan vagy
hetvenezer aranyat kiszámlálták. A békesség pontjai, melyekre Vitéz
a császárral lépett, ezek voltak: A császár Mátyás királyt fia gyanánt, Mátyás pedig a császárt atyja gyanánt tartsa; ha Mátyás törvényes gyermek nélkül halna el, agy Magyarország Fridiikre szálljon; egynéhány magyar koronához tartozó városok, maradjanak Fridrik kezénél az ő hajáláig, akkor pedig negyvenezer aranyon azokat a
magyarok kiválthatják s a t. Azalatt, míg Vitéz, társaival együtt, a
császárhoz járt, Mátyás király meghallván, hogy Mobammed Bosnyákországot elfoglalta, annak visszavételére indult; azért is a koronát
nagy örömmel hozó Vitéz és a többi követek őt Budán nem találhatták, hanem a koronát a budai várban hagyván, Mátyás után indultak a Szerémségre, és Péterváradján ők is aláirtak magok neveiket a velenczésekkel kötött szövetségnek, mely szerént azok negyven
hajóból álló tengeri erőt Ígértek Mátyásnak, mindaddig míg a török
ellen hadakozandik.
Eddig való érdemeiért 1464. észt. a Bihar vármegyei főispányságot Mátyás ö néki örökösen általadta, a maga koronázásának alkalmatosságával. Azután való esztendőben esztergomi érsekségre emelte
őt Mátyás, és az iránt maga irt a pápának, hogy őt abban erősítse
meg. Újra megerősítette őt Mátyás 1466. esztendőben azon szabadságában, melyet még püspök korában adott vala neki, hogy t. i.
akármely perlekedésben is, ne maga, hanem más esküdjék meg ő
helyette.
Midőn eképen halmozná Mátyás Vitézre a maga jótéteményeit,
elérte az ő közöttök való egyetértés és barátság, azt a legfelsőbb
pontot, melyről aztán naponként alább-alább kezdett szállani, a gyengébb résznek romlására. Ugyanis Mátyás király, a maga hadi költségeinek pótolására, nem csak a világi, hanem a pap uraktól is, rendkívül való adót szokott volt már egynéhány esztendőtől fogva venni,
annyival inkább, mivel a ffipának az országban levő követe, Roborella Lőrincz, neki arra szabadságot adott.' Ezen adón felül hétezer
aranyat vett fel költsön Mátyás Vitéz érsektől, melyeket ő egy nagy
oskolának építtetésére szánt vala, de azokat neki Mátyás nem akarta
megfizetni. Mind ezért, mind egyéb cselekedeteiért, bátorkodott Vitéz ottan-ottan Mátyást, talán a rendin túl is, megszólongatni. Gyermekségétől fogva gyengébb gyomra volt Mátyásnak, mintsem az efé-
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léket kiállhatta volna, azértis nemcsak szóval nem szokott adós maradni Vitéznek, hanem az ö érseki jószágait s jövedelmeit is kezdette körülnyirogatni. Ezekért való boszáságában, feltette Vitéz, hogy
Mátyást abból a királyi székből kitaszítja, melybe való ültetéséért
azelőtt fáradozott; aminthogy 1471. eszi Perényi Istvánnal s más
pártos társaival, az országba be is hitta Kázmért, a lengyel király
fiát, aki majd minden ellentállás nélkül Kassa alatt, Szikszón, Egeren, Hatvanon pedig keresztfii Nyitrára ment, és oda beszállott. Soha
még ilyen veszedelmed Örvényben nem kerengett a Mátyás királysága.
Kénytelen volt tehát annál a kéznél keresni abból való kiszabadulását, amely azt odataszitotta. Azértis egy sereggel Esztergom alá száll,
maga a városba bemegyen, Országh Mihályt és Szapolyay Imrét a
várba küldi az érsekhez, hogy azt ó hozzá engeszteljék meg, s kössenek vele szövetséget, melyet azok végre is hajtottak, ilyen feltételek alatt: hogy az eddig való boszúságtételeket mindenik fél elfelejti;
Mátyás az érseknek mind a hétezer aranyat, mind egyéb jövedelmeit
visszaadja, és atyjafiait nem háborgatja; Vitéz pedig más királyt Mátyáson kivfil nem ismer, sót fegyverét Kázmér ellen fordítja; amely
erősségeket Szekszárdon s másutt mostanában építtetett, azokat elhányatja stb. Ezen békesség után a többi pártosok is Vitéz példáját
követték; ugy hogy 26. deczemberben kénytelen volt Kázmér Nyitráról hazaindulni, és Magyarországon két hónapig tartott mulatósa
után Lengyelországba visszamenni.
Ezekután ugy tartotta Vitéz, hogy ő már teljes bátorságban lehet, és a maga gondját egészen az ország dolgaira függesztette; nevezetesen, más főrendekkel együtt, a regensburgi német diétára, a török
jllen való segítségért, követeket küldött; a Mátyás udvarába Budára
bátran járogatott, ahol 1472. észt. Mátyás őt megfogatta, Visegrádra
küldötte, és ott egy ideig tömlöczben tartatta; onnan a főrendek kérésére, nagy nehezen Esztergomba haza bocsátotta; de a többek közt
oly feltétel alatt, hogy Flans Jánost, az egri püspököt, mindig udvarában tartsa, hogy az neki minden szavára s mozdulására vigyázzon.
Eszerént nem egyéb, hanem csak tisztességes fogság lévén a Vitéz
állorczás szabadsága, az abból származott unalmak, egyesülvén az 5
Öregségévei, neki halált szültek a közelebb irt esztendőben aug. 9.
napján. Pethő Gergely azt irja ő felőle: hogy ő az „esztergomi várban
egy nagy szép palotát csináltatott vala, melyben nagy költséggel a
magyarországi királyoknak képeit, drága szép festékekkel kiíratta vala,
mind Mátyás királyig. Azután négy képnek való helyt hagya. Az
első helyen irata egy képet, ki a székben ülvén ott szunnyadoz vala.

Digitized by

Google

itt
Ezzel Ulászló királyt jövendölte. Második helyen irata egy képet, ennek lábai előtt tüzet, mely körül embereket sütnek vala. Ezzel Lajos
királyt jelentette, hogy az 6 idejében tűz emészti meg az országot. A
harmadik helyen, két mezítelen embert irata, kik Magyarországért
küszködnek vala egymással, ezzel Ferdinánd és János királyt jelen*
tette. A negyedik helyen Íratott egy koronás patyolatot. Ezzel nyilván azt jövendölte, hogy a török császár az országot magának foglalja el.
Vitéz Jánot. A közelebb leirt Vitéz János püspöknek s érseknek
vér szerént való atyjafia, dekrétumok doktora, szerémi és veszprémi
püspök. Ifjúkorában Olaszországban Bononiában (Bologna) tanult, és
ott annak a Galeotus Martinának tanítványa s lakótársa volt, aki azután való időkben Mátyás király udvarában nagy kedvességben lakott;
Az & érsekkel volt atyafisága volt az oka, hogy Mátyás neki még
csak emlékezetét sem jó kedvvel hallgatta. Ez á Galeotus szerzetté őt'
be a királynak nem csak ismeretségébe, hanem szeretetébe is. Ugyanis
egykor ez a Galeotus valami eretnekség iránt való gyanuságból, Olasz*
országban tömlöczbe vettetett, de Sixtus pápa őt abból kivette, és
Rómába hitta. Ott is sok ellensége támadt Galeotusnak, mindazáltal
a pápa őt ártatlannak találván, régi becsületét 8 gazdagságát neki
visszaadta. Mind fogságában, mind Rómában sokat szolgált Galeotus-*
nak ez a Vitéz János, mind a régi ismeretségért, mind azért, mert'
tudta, hogy azzal Mátyás király előtt kedves dolgot cselekszik, melyet
mikor Galeotus Mátyás királynak előbeszélt volna, mindjárt más indulattal keedett lenni a király Vitézhez, és mihelyt haza jött Olaszországból , őt a király mindjárt nyájasan fogadta, és megígérte neki,
hogy nem fog hűségéről elfelejtkezni. Teljesítette is igéretét, mért'
nem sok idő múlva Franciaországba küldötte őt követségbe; azután
pedig szerémi püspökké tette 1481. észt. A következett esztendőben,
újra meglátogathatta Vitéz Rómát. Ugyanis az egri püspökkel, Kangoni Gáborral, a pápához' küldötte őt Mátyás király, hogy a Fridrík1
császárral való hadnak okát hárítsa egészen a Fridrik nyakába, amint
volt a dolog valósággal. Mátyás halála után veszprémi püspök lett'
1490. eszi, amikor ő nem a Mátyás fia János, hanem Ulászló részére
állott; és annak királyivá való tételében a pesti diétán másokkal
együtt munkálódoti Azonban Maximilián császár is igyekezett Ulászlótól eltenni a magyar koronát; azértitj az országba beütvén, itt né*
mely városokat elfoglalt, és némely nagy embereket magához vont.
Ezek között volt Vitéz is. ö megizenté Ulászlónak és * rendeknek,
hogy őt a császár szép ígéretekkel sürgeti a hozzá való pártolásra;
ÜL
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más oldalról pedig haddal fenyegeti, ha maU$e nem ált;
tehát neki segítséget, hogy az erónek ellene állhasso*. De mint hogy
a sok felé való kapás miatt rajta segíteni nem lehetett, ő is a császár táborába áHataent, ős annak Veszprémet általadta. Hogy ő est
akkor kénytelienségből cselekedte, onnan tetszett meg, mart a pozsoni
diétán íeki közönséges, megegyezésből grátiák hirdettek a rendek 1491.
esztendőben, és ő azutánié mindég hűséges volt Ulászlóhoz ö t kaidötte Ulászló Czobor Imrével s másokkal Krakóba 1498. e s z i , hogy
ott a lengyel királlyal béJqesaóget kössön, ügy látsjik, hogy azután
csak, esztendeig é l i
Vizaknay MiUos. Erdélyi vajda vott 1460. észt Erdélyi Istvánnal A. segesvári dominikánus barátoknak ez testálja Fehéregyhás nevfl
fainjánek felét, a Kukullő vize mellett egy malomnak is féte jövedelmét, ég ahoz közel egy kaszáló rétnek harmadát Vagy e* maga
vagy pedig enaek fia lehetett az a Vizaknay Miklós, akiről ast irja»
Bonfin, hogy egy volt Erdélyben azon pártosok közöl, akik 1467. e s t
Szent-Györgyi János vajdát királynak kiáltották. Lásd Veres Benedek.
Mikor aztán bement Mátyás király ezen támadásnak lecaendesitésére,
másoknak megkegyelmezett ugyan, de a támadás fejei és okai közöl
némelyeket kinos halállal öletett meg. Ezek közfll valók voltak ea a
Miklós, Aladár és Székely Mihály, akiket Kolosvár utcuáin meghordoztatott, testeiket tüzes vasfogókkal tópette, utoljára fejflket vétette.
Vízi Balás. Ettől küldött második Lajos király 1526. eszi, kevéssel a mohácsi veszedelem előtt, parancsolatot Somogy vármegye*
neJí, és a Buzlay Móses özvegyének az iránt, hogy sietve küldjék
katonáikat a török ellen Tolnára. Útiköltségül tü#naégy forintot
adtak neki.
WolftnL Egy német jó vitéz ember, első Lajoa aagyar király
német seregének fővezére. Ez is elment volt Lajoesal Nápolyha 1948.
észt az András gyilkosinak megfaoszdásokra. Mikor visszajött Lajos,
maga képében ezt a Wolfordot hagyta Nápolyban, Laczk Istvánnal;
és ő reájpk kettőjökre bízta, mind seregeit, mind pedig az ország
góljait. Nem sokára Lajos, hazajövetele utón, némely pártos nápolyi
lakosok Wol&rjot megtámadták, és őt Nápoly városából kiűzték. Arután Laczkot is megpróbálták, de az őket, Nápoly és Aversa kízt,
egészen elgázolta. Volt (ennek a Wolfardnak egy Koarád nerü öcsose
is, aki négyezer sisakos németnek kapitánya vala. Mikoi risssament
Lajos Nápolyba 1360. eszt.T ezeket a Konrád komand$ft alatt lóvó
német katonákat is elvitte magával, éa velők Bariét városit meglette;
azután Bari, nevű városnál tf\ megajándéMta őket, minthogy még
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eddig mindég hűségesen csatáztak 6 mellette, de most hirtelen más
eszök jött, a bőven kiadott hó pénzzel meg nem elégedtek, és ugyanazon Bari nevű városban a királyt és a magyarságot megtámadták,'
és a várost is fel akarták prédálni. De szerencsére jókor krtanultatott
igyekezetek; a város lakosai a magyarokkal együtt fogták a dolgot,
közölök sokakat levágtak, másokat megkötöztek, a többieket pedig a
városból kikergették; akik aztán a .mezőről kértek engedelmet Lajostól, aki megengedett ugyan nekiek, de agy hogy az országból kitakarodjanak, és a Lajos ellenségivel ott ne czimboráljanak. De voltak
olyanok is köztök, akik a támadásban meg nem egyeatok, at? ilyeneket Lajos magához visszafogadta. Kivált pedig igen ellenére eseti ea
a dolog Konrádnak, az ő kapitányoknak, akit is, hogy teljességgel
részesnek nem tartott maga Lajos is ebben a hűség felejtésben, megmutatta azzal, hogy Őt Hederváry Miklós palatínussal, és timer em-'í
bérrel, azután kevés idővel, Aversa ostromlására küldötte, tizeken tű*
völ volt még a Lajos táborában nyolozezer nettet, akik nem csak
nem zenebonáskodtak, hanem verőket s életöltet ÍB Ő mellette oem >
kímélték.
. /
Ytyta. Egy volt aaon hét kun kapitány ktaől, akik 889. «ezk.
Álmossal az országba bejöttek. Bnnek a Voytának ajándékozta idővel
Árpád Torna vármegye tájékát Mikor Árpád a Csepel szigetéből G16á •
ellen küldött egy sereget, ez a Voyta volt annak egyik vtozérje. (Lásd'
Zuárd). Minekutána Gládot minden birtokából kivetkeztették a ma> gyarok, és Orsovánál megnyugodtak, a többi két vezér, Szoárd ée Kadocsa, a seregnek harmad restével, éé sok képességbeli zálogul M* szedett gyermekekkel, Voytát Árpáidhoz visszakftldötkék, és egyséére
mind engedelmet kértek Árpádtól arra, hogy az ott maradt sereggel a Dunán általmehessenek, melyet könnyen meg is nyertek télé. 80&
észt. Százhatom tájékáról, ismét Baranyával ellen küldötte őt Áipid* *
Ete nevű társával együtt, melyet környékével együtt meg is vettek.
(Lásd Ete).
Wrafovkb. Báréi família volt Hertátornágban, mely 1780. •
esti halt ki. Mikor egykor Kálmán király Dalmáczia felé ment a ;
velenczések ellen, a kocsijában lévő* lovak* az utón igea megwleaedtek és neki bokrosodtak. A király kísérői közt volt egy saereosen, aki •
látván, hogy annak elete veszedelemben forog, a kooaiboa ugrik, a
kocsist onnan a földre lerántja, a gyeplőt kezébe f»szi, <* lovakat
mcgtartóztatja, és eképen * Kálmán életét megtartja. Hogy maga .
Kálmán is szükségtelennek és felesleg valónak nem tartotta, «6t int <
kább nagyra becsülte ez4a saevecsen szőlgélatját, onnan tetwik Mieg, •
27*
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mert neki Horvátországban szép nemes jószágokat adott Ennek a
szerecsennek maradéka volt a báró Wragovich família. Kétség Iával
ebből a famíliából való volt az a Wagorevich János, akiről felébb
Erdődy Simon püspök alatt egy sző vagyon.

Saath vagy Ztas Feticsiáii. Első Károly magyar király idejében
é l i Először Trencsóni Mátéhoz adta volt magát, aki őt palatinadságra is emelte vala, és azzal együtt hadakozott Károly ellen; de
azután Mátét odahagyta, és a király hűségére állott, aki előtt olyan
kedvességet talált, hogy ahoz neki akarmikoris szabad bemenetele volt
Egykor pedig, mikor a király Visegrádon, a maga házánál ebédelne,
1330. észt apr. 16. napján, FeMczián nagy dühösséggel berohan a
király ebédlő szobájába, kardot ránt, előszöris magához a királynői
vág, és annak jobb karján sebet ejt; azután a királynénak esik, annak a jobb kezén négy ujját elcsapja; utoljára a király gyermekeit
akarta összevagdalni; de azoknak tanítóik vetették közbe magokat, &
míg azokhoz vagdalt, addig a király gyermekei elszaladtak. Nagy
lárma esvén, Cselley János egy csákányt kap, és azzal ugy üti nyakszirten Felicziánt, hogy mindjárt ledobban. Már akkor több Begitő is
érkezett, kik a földön elnyúlt Felicziánt összevagdalták. Egy fiát és
szolgáját elfogták, és lófarkon mindaddig hurczoltatták, mig meghaltak; testöket az utczán hagyták, és ott az ebek ették azokat meg.
Magának Feliesiánnak fejét Budára, kezeit s lábait pedig más városokra küldözték. Egy Klára nevű igen szép leánya lakott a királyi
udvarban, ezt is a boszuság miatt neki dühösödött magyarok elővették, orrát, felső alsó ajjakát elmetélték, ugy hogy minden fogai kilátszottak, két kezéről nyolcz uját elvágták, csak a két hüvelykét
hagyták meg; némely városoknak utczáin lóháton meghordozták, és vele
ezt kiáltoztatták: így büntettetik a hűségtelen. Az öregebb leánya
egy Kopay nevű nemes embernél volt férjnél, ennek a lévai vár előtt
vették fejét, a férje pedig tömlöozben halt meg. Igen szivökre vették
az ország nagyjai ezt a dolgot, hogy tehát ezt a mocskot az országról lemossák és megmutassák, hogy ettől a gonoszságtól a nemzet ártatlan, csak hamar a szomorú történet után, apr. 22. napján Visegrádon gyűlést tartottak, a palatínus Drugeth János elolűlése alatt,
melyben azt végezték, hogy Felicziáiinak harmad izig minden atyjaDigitized by
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fiai, az ó nénjeinek 3 hágainak is minden gyermekei halállal bflntettessenek. Az ő vejeinek atyjokfiai, megmaradhatnak ugyan jószágaiknak birtokában; de soha a királyi udvarba menni ne merészeljenek,
akik pedig azok közt a Feliczián bűnében részesek volnának, azok
minden jószágok nélkül ellegyenek, és halál legyen fejőkön. Akik a
harmadik grádnson túl való atyjafiai ő neki, azoknak életök megmarad ugyan; de minden jószágaiktól s nemességüktől megfosztatnak, és
a jobbágy parasztok közé számiáltatnak. Hogy Feliczián erre a nagy
vakmerőségre vetemedett, annak némelyek azt az okát adják, mert a királynénak egy Kázmér nevű lengyel herczeg atyjafia, az ő leányát, a felébb emiitett Klárát, erőszakkal megszeplősitette. Mások azt tagadják, de maguk azután még képtelenebb okát mondják, hogy t i. Feliczián királyságra vágyott volna. A históriai kőrnyülállások, és az
ő minden ész nélkül való cselekedete, inkább mutatnak egy neki keseredett atyára, mintegy koronára vágyakodó emberre. írják, hogy
némelyek az ó atyjafiai közöl Lengyelországban telepedtek meg, Amadé
név alatt, és nemesi czimerök egy lábatlan fehér sas volt.
ZachariftS. Egy pozsoni zsidó orvos doktor, második Ulászló király idejében. Hogy ő a maga mesterségét jól értette, onnan tetszik
meg, mert arról maga a király dicsérte meg őt, abban a levelében,
melyben a pozsoni tanácsot arra kéri, hogy Zaohariást olyan csuklyának viselésére ne kényszerítsék, amilyet a többi zsidóknak kellett viselni, hogy őket a keresztyénektől meg lehessen különböztetni Ezt a
levelet Buzlay Móses, az akkori országbirája irta a király nevében
1511. eszi
Zft^he. Erről egyebet nem lehet tudni annál, hogy első András
király alatt 1055. eszi palatínus volt, és azon esztendőben irta a
maga nevét azon diploma alá, melyet a király azon apáturságnak
adott, melyet maga állított fel Tihanyon.
Zagyva. Lásd Zagyvái.
Zagyvái Simon. Salgó vára kapitánya, melyet Derencsényi Farkas birt 1554. e s z i , amikor Zagyvái puhasága által jutott az török
kézre. Ugyanis Arszlán, vagy magyarosan mondva Oroszlán, a fehérvári beg, azt el akarván foglalni, látta hogy azon hegyre igen nehéz
volna az ostromló ágyukat felvonatni, mely a vár ellenében volt, és
amelyről azt lövetni akarta; azértis azt a hadi szabados csalárdságot
találta fel, hogy két kerekü talyigákra fa derekakat rakatott, azokba
sok ökröt fogatott, és ezeket a tuskókat, mintha nagy és nehéz ágyuk
lettek volna, áz ökrökre való nagy lármázás közben vonatta fel a
Jiegyre; azonban magyarul tudó törököket küldött előre, akik által azt
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izente a várbelieknek, hogy iaüiol ő viteti a. rettentő ágyukat, de
jobb lesz nekik aat meg nem várni, hogy azok megdördüljenek, és a
várból bókével kimenni; mert azután senkit nem fog a beg közölök
életben hagyni. Ezen az együgyű Zagyvái megrémülvén, a várat minden erőszak nélkül feladta, és szabadon bocsáttatott.
Zámbó Miklós. Első Lajos király kincstartója volt 1380. észt,
mikor annak édes anyja, Erzsébet királyné, Budán a maga kincsei
iránt testamentomot tett, és egyiket ezt a Miklóst nevezi ki a testamentom levélben a maga rendelései végrehajtójának. Mint tárnokmester, ugy van aláirva azon levélnek, melyben Mária királyné 1334.
észt. megerősíti a nemességnek azon szabadságait és jusait, melyeket
második András és első Lajos adtak volt. Egyszersmind Pozson vármegyei főispányságot is viselt.
Zámbó László. Esztergomi lakos volt 1365. észt., amikor az
odavaló bíróval, Jaksa Miklóssal és más lakosokkal, p. o, Zelizi
Egyeddel, Kéry Jánossal és Szekeres Jakabbal, Lajos király őket maga
eleibe idézte, hogy adják okát, miért nem akarják ők és a többi lakosok az esztergomi káptalannak esztendőnként megadni azt a vásárbért, melylyel sok régi király parancsolati szerént, annak tartoznának,
akiknek leveleiket a káptalan most is előmutatta ? a dolog kimenetele
a lett, hogy a lakosok a nyakasságért büntetésre méltók lettek volna,
mindazáltal a király és a káptalan engedelmes volt hozzájok, és nem
kivánt egyebet tőlök, hanem hogy a százhatvan márkát, melylyel adósak maradtak, még ebben az esztendőben, a király szeme láttára,
múlhatatlanul megfizessék a káptalannak.
Zápolya. Lásd Szapolyay.
Zay Fereiicz. (Csömöri). Szolnoki, egri, kassai és munkácsi kapitány, első Ferdinánd és Maximilián királyok alatt. Odajárt 1547.
észt. Németországba a smalkaldi hadra Bakics Péterrel s másokkal.
Ö volt a szolnoki várnak, a Zagyva vizének a Tiszába való szakadásánál, első kapitánya, melyet 1550. eszi 16. sept. kezdettek építeni,
és oly mohón dolgoztak rajta, hogy az tizenhét nap alatt nagyobbára
el is készült. A király hajós seregeinek kapitánya volt ő már 1553.
észt., mikor őt Ferdinánd, Veráncsics Antallal Konstantinápolyba küldötte a békesség iránt követségbe. Ott való dolgaik, melyek mindkettőjüket egyiránt illetnek, nagy részént oda alább Veráncsics Antal alatt
vágynak leirva. Együtt mentek 1555. észt. Ázsiába, Amasán városához, Szulejmán kívánságára. Minekutána általeveztek Kostantinápolyból Natóliába, vagy Kis-Ázsiába, ezen városokon mentek keresztül,
mig Amasánba juthattak: Skutari, Kartáli, Gebise, Nikomédia, Ka-
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sokli, Niczóa, aholottis abban az épftletberi szállottak meg, melyben
azelőtt mintegy tizenbannadfél száz esztendővel, a híres eklézsiai közönséges gyűlés tartatott; további Jenisár, Akbiak, Bazargik, Osauzarta, Karaly, Mazotó, Mahatli, Zngli, Csüáncsik, Jalaacsics, Potugin,
Aneira, Baligazár, Zarekukt, Zermekzú, Gtakurtő, Koron, Teketiol,
Baglison, Amasán. Azalatt inig ők Amasánban mulattak, a Csepel szigstéből, a ráczkevi törököktől érkezett oda két követ, kik is arról
panaszkodtak a basák és császár előtt, bogy a felébb való esztendők*
ben, az egri magyarok nekiek sok kárt okoztak, és sokat érő portékáikat 8 jószágaikat elfogdosták, és embereiket is levacdalták, kivált
pedig magok kárai okának Zayt vetették, mivel akkor ő volt egyik
egri kapitány; azórtis tele torokkal azt sürgették, hogy őt ott mindjárt fogják perbe, és mind a kárért, mind a vérontásért vele tétessenek eleget Két nappal azelőtt hogy Veráncsics és Zay AmasánbÖl
Konstantinápolyba visszaindultak volna, a főbasa két csauzt küldött Ő
hozzájok, először ugyan csak a m i a kérdéssel, mit szólnak a dologhoz? azután pedig azzal az intéssel, hogy minthogy a ráczkeviek panasza igaz, Zay azoknak, amivel tartozik, fizesse meg, mért azt a
töröl császár Szukjmán nem tűrheti, hogy valaki az ő jobbágyait
háborgassa s fosztogassa. Veráncsics és Zay egész megindulással azt
felelték, hogy ők csodálkoznak rajta, hogy nekik olyat tud az izenni,
akinek okossága igazgatja azt a nagy Törökbirodalmat, holott az a
Btiazetek törvénye ellen van, őket vetélkedésre szorítani, amelynek
most ideje és itt helye nincsen. Egyébiránt emlékezzék reá a basa,
hogy Szulejmán koránt sem azért adott nekik menedéklevelet, hogy 6
nála a ráczkeviek ügyesbajos dolgaikról feleljenek, hanem azért, hogy
a békességet megújítsák, azért hát ők a bátorsághoz, és a török udvar
ígéretéhez továbbra is számot tartanak; ami pedig a rácekevieket
illeti, azoknak baját ott kell igazítani, ahol az kezdődött, és nem
Törökországban; és Ferdinánd minden bieonynyal igazságot fog azoknak tenni. Ezzel vége lett akkor a szóbeli csereberének, de minekutána visszajöttek Konstantinápolyba, ott ismét megújították a ráczkeviek magok panaszaikat, sőt azokhoz ujabb vádakat is toldoztak, és
Ver&acsicsot is a dologba belekeverték, azt állítván, hogy ők ugyan, t.
L Veréncaios és Zay, a követség Örvével s lárvájával Konstantinápolyban vágynak, de katonáik által a Baranyaságon és Somogyságon pusztítanak, azérlis nem csak tömlöozva, hanem a legkegyetlenebb halálra
is méHók, A basák a gyökeres• feleletekre azt végezték, hogy most
non kel) tovább sfltigétBi a dolgot. A ráczkevei követek ezen meg
oem njragodtafc, banam Szulejmán haeajöyeUle után, annak nyújtották
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be űásban kívánságokat, ki is a basák tanácsából azt rendelte, hogy
Veráncsics és Zay írjanak Ferdinándhoz, a ráczkeviek ügye törvényes
megvizsgálásáért, s azoknak kárának megfordításáért, melyet ők meg
is cselekedtek a felébb irt esztendőben 8. sept. Ugyanazon esztendő*
ben novemberben bebocsáttattak Veráncsics és Zay a divánba, ahollottis minekutána tndtokra adatott volna nekik, hogy mindaddig a
két császári udvar közt a békesség vissza nem jöhet, mig Ferdinánd
Erdélyt kezei közöl ki nem bocsátja, és már Zay s Veráncsks ki
akarnának jönni a diyánbél, Bustán a fövezir Zayhoz fordul, s neki
azt mondja: Ti előkelő magyarok ugyan mit csináltok? miért nem
jöttök eszetekre? Fogadjátok meg az én tanácsomat, és azoktól a
németektől álljatok a mi caászárunkliw. Én fejemre fogadom nektek,
hogy a mi császárunk ti köztetek fel fogja szanzákságokra osztani az
•géss Magyarországot, hogy azt csendesen bírhassátok örökké. Melyre
Zay azt felelte: Azt mi semmiképen nem mivelheijuk, hogy ami
urunkat s királyunkat, elhagynánk, aki minket csak nem gyermek*
ségfinktől fogva nevelt és még most is táplál s tisztségekre móltőztai Az ilyen gonoszságtól eltilt minket mind eskttvésfink, mind
becsületünk szeretete, kegyelmed is boasankodnék, ha olyan szolgája szöknék el tőle, akit maga kenyerén saván tartott fel. Erre
ismét igy felelt Rostás: Látjátok-e magyarok, mit cselekszik &
ti királyotok? önkényt mellőzi a békességet, nem akarván Erdélyt
visszaadni; azonban ti vesztek, szenvedtek, senki nem gondol vetetek, a németek szintén ugy gyűlölnek titeket, mint a törököket,
némelyeket csak azért tartanak közőletek, és azoknak csak azért
kedveznek, mert nálok nélkül el nem lehetnek.4 Zay pedig igy fotelt: „A mi királyunk a békességet mindenkor tiszta szívvel óhajtotta, amint azt mind adó igérésével, mind pedig követek küldésével eléggé megmutatta. A közelebb múlt esztendőkben, nem volt
a török esászár birodalmában, hanem a pereák ellen járt hadakozni;
azalattis az ő jobbágyai sok kárt okoztak a mi királyunk jobbágyainak, még
is ez a mi királyunk, hogy megbizonyitsa a békességre való hajlandóságát,
csak egy fegyverest sem küldött a török császár ellen, basa urak! magatok
jól tudjátok, hogy akkor a mi urunk csinálhatott volna valamit, de semmit
nem mozdított Hogy Erdélyország dolgában még eddig nem ugy felelt, á
mint azt a török császár és díván kívánta volna, arról nem szikség nekem hosszasan beszelnem, mert már az én társam Veráncsics,
amit kellett, elmondotta, t i az csak azért esett, mert mindég
olyan jó indulatot reménylett a török császártól, mint amilyeMMl
6\ ahos viselte magát. Azt pedig ingyen se fci^jék urftBágtoíj, hogy
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a- németek a magyarokat nem Méretnék; mert azok a jó embereket mi köztünk mindenkor szerették, a roszakat pedig mi magunk
i& gyűlöljük." Busztán ismét igy szólott: „Jobb volna nektek magyaroknak* ka szómat bevennétek, minekelőtte elvesznétek. Nem lát*
játok-e miként fogyatnak benneteket a mi császárunk seregei? Jobb
volna ha a németeket egy felől ti rágnátok, más felől mi, igy
hamar véget vethetnénk nekik. így ti az ő mezeiken aratnátok, ét
az ő szőtfikben szüretelnélek; magatokéra tehetnétek az ő ezüstjftket, aranyjokat, házaikat, és a mi csássáronk árnyékában házatok*
népéfel egyttt bátorságban élnétek.* Akkor Zay igy Okoskodott: Azt
cselekedni ellene volna a mi vallásunknak s becsületünknek. Mert noha
a németeket, spanyolokat, olaszokat, franciákat, cseheket, lengyeleket,
és minket magyarokat, egymástól nyelvünk megkülönböztet, de ugyanazon egy hit minket azokkal egybe köt és egyesit Nem jó hát ne*
kflik egymást elhagynunk, mert eddigte azért ostorozott bennünket as
Isten, hogy egymás vérét ontottak, de már ezután megszűnünk az
ilyen belső habomtól, mert már annyira leköteleztél egymást a ma*
gyarok a németekkel, hogy azokat többé nem lehet egymástól ehza*
katatam'." Utoljára nem szólott Rtsztán önnél egyebet: „Ugyde nem
kellett volna megölni Martintrzzi Györgyöt, melyre Zay: sőt inkább
igymond bár azelőtt egynéhány esztendővel elveszett volna, mert ha
ó nem kínálta velna meg önkényt, és Izabella a mi királyunkat Erdélyivel, most sem a mi túrunknak, sem a török császárnak semmi baja
sem volna, mi is magyarok boldogok volnánk. Az a gonosz ember,
aki mind a mi királyunkat, mind a ti császártokat szóval és hazugsággal tartotta, hogy magának fejedelemséget szerezhessen, maga kereste magának a veszedelmet, s utói is érte őt az Istennek méltó Ítéleted Ezzel kibocsátották őket á divánbóL Minekutána haza jöttek,
ismét hasznos tagja lett Zay a hazának, mind eszével, mind kardjával. Lásd Tahy Ferencz. Kassai kapítánynyá tette őt a király, Telekesy Imre helyébe, 1560. észt. Balassa Menyhérttel & Báthori Mik*
léssal egyttt ment 1569. észt. Hadad alá, melyet minekutána megvettek volna, Szatmárra mentek, ahova Ibraim a budai, és Malkocs a
temesvári basák, őt beszorították. Mind az eleségnek, mind kivált a
pwkapornak, nem -sokára srfkit kezdették látni; azértis Zay Bősedre
kent Székely Antalhoz, hogy minél hamarabb puskaport küldjön. Rendelt is bizonyos időt ki, melyben a port Németiben- fogja keresni.
Mikor eljött ás idő, nagy csendességgel áttalszállott Zay éjjel a Szamos htáján Németibe, táborának nagyobb részével, hogy a port kezéhez vegye, de semmit ott nem talált. Azonban alig ért Németibe,
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mikor a törökök Ssatmáwa a.városba aagy sivalkedáasal berontottak.
Szerencsére otthon maradt vala Dobd Domokos, ki is a tőrötökkel
hatalmasan szembe szállott; visszaérkezett Záytói Forgách Simoi i*,
aki legntól ment volt Zay után, igy astán Dobó és Forgách egyeslöt
erővel a törököket a városból kihajtották, és azoknak az erősséget
elfoglalni nem engedték. Jól adta a szerencse, hogy a húszezer töröknek
is, az élelembéli szükség miatt, a magok sokaságok terhökre foeadétt
lenni. Ugyanis csak tizenhat napig tartott ostrom után, még aratás
előtt kénytelenek voltak Szatmárt od&hagyai, egynéhány száz hijokkal
honjokba visszavándorolni. Száz lovassal ment Zay Pozsonba a Maxi*
milián koronázására 1568. eszi ^; és az orazág bárói közól ő választatott Fetho Jánossal, kivel Béegfe menjen, annak megtndására, mikor
fognak onnan a felségek |ei»4«lni. Schweadi Lázárral és Balassa
Menyhérttel együtt járt a szatmári hadira 1565* észt. Istvánfly ugyan
már 1567. észt. a holtak közé számlálja őt, de bizonyosabb1, hogy 6
még 1569. oszt. is az éldk között, és munkácsi kapitány volt, ugyanis
akkor 18. október Pozsontól neki és az ő kapitány társának SzentBenedek Jánosnak, egy tiltó parancsolatot küldött Waiintilián király
aziránt, hogy a munkácsi ó-hitü papságot semmiféle adtfval ne terheljék , 8 más jusaikban és szabadságaikban meg ne bántsák. ÍHs<5 felesége Garai Lőrincz leánya, Borbála, második, Mindstenthy Katalin, a
Báthori Boaaventura özvegye volt. Az elsőbbtől maradtak András és
Lőrincz fiai, és egy leánya, kit Csáky Pálhoz adott férjhez. Mindszenthy Katalin, másodszor is özvegyen maraáváa, Bánfy Lássfóhoz
ment férjhez.
M
, Zayfc Lásd Zeyk.
_
Zeleméry Miklós. (Kamarási). Maximilián király alatt vitéjkadeti Lásd Bay Eerencz. Ez' a família Zelemér nevft falutól vette
maga nevét, mely már most puszta, Dehreczen és Bössftrméor itítat
A kamarási nevet az ugy nevezett Kamarás-Halom tartja f^nu Debrer
ezen alatt, Szovát és Szoboaaló felől.
<; / ,
Zeleméry László. Első Ferdinánd és Maximilián királyok alatt
élt. Testvérje volt a közelebb emiitett Miklósnak. Mindketten kamarási Zeleméry János fiai voltak, Dobó Annától, a híres Dobó István
testvérjétől. László az egri várban gondviselő volt 1559. eajt^Veráacsics Antal püspökségében. Mint sógorát őt küldötte Dobó 1569 esst*
Bécsbe, hogy ott őt Maximilián király elap ministerénól, az összeeskO*
vés gyanuságából tisztítsa ki. A minister jó válaszszal bocsátotta d
őt, és általa Dobónak azt izente, hogy a beállandó diétára Pozsoaba
bátran menjen e|. Azonban Dobót a diéta vétkesnek találta, és fog*
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ságra tette, melyből 1572. észt. kiszabadult ugyan, de olyan betegen,
hogy maga személyében a király grácziája meghálálására Bécsbe nem
utazhatott, azértis ezt a Lászlót küldötte el maga képében. Mennyire
bízott az emiitett Veráücsics püspök a László nyelvekben való jártasságához, s tapasztalt okosságához, onnan tetszik meg; mert hogy
ugyanazon esztendőben arról gondolkodott Maximilián, kit küldjön
Konstantinápolyba követségbe, Veráncsics püspök Pozsonból 5. nov. a
királyhoz irt levelében, őt ajánlotta egyiket azon végre a királynak;
de akkor ez a követség elmaradt. Bizonytalan mikor halt meg. Nyitra
vármegyében a sárfó'i templomban temettetett el, aholottis ilyen irást
függesztettek fel az ő emlékezetére: Hic jacet nobilis Vir, Dominus
Ladislaus de Zelemér, Caesaris Maximiliani Provisor in Archiepiscopatu Strigoniensi, cum Domina Scholastica, sua conjuge, filia magnifici
Marci Yaxit de Nagylak.
Zerednay Jakab. István fia, jól viselte magát Zsigmond király
alatt 1389. észt. a rebellis ráczok ellen való hadban, és azzal nyert
magának s atyjafiainak jus gladiit, melyet ők attól fogva gyakorolhattak Ung vármegyében, Zeredna nevű falujokban.
Zerzovoy. A Zbima fia. Pozsonyi jobbágy volt, de Imre király,
akit ő a testvérje András ellen való hadakozásaiban igen különös vitézséggel szolgált, őt 1192. észt. megnemesitette, és neki Pozsony
vármegyében egy falut adott, melynek neve akkor Ilka vagy Jolka
volt, ma pedig Jóka. Az ő maradéki 1342. észt. ezt a falut hat részre
felosztották, és annak egy része Istvánnak, az Ugut fiának, és Tamásnak az István fiának jutott. A fentmaradt öt részt ismét háromfelé
mérték; az első részt Miklósnak, Márknak, Poos Andrásnak s a t.; a
másodikat Betlehem Jánosnak, Balásnak, Györgynek s a t.; a harmadikat Egyed Andrásnak és Benk Jánosnak adták. Amely hatod
rész az első osztályban Istvánnak esett, azt még ma is FŐ-szegnek
híják a jókai lakosok; a második osztálynak élso részét pedig PangiHarmadnak; a másodikat Farkas-Harmadnak; a harmadikat NagyHarmadnak. Első Lajos idejében 1358. észt. Nemze Miklós és Sudár
Mihály kétségbe hozták volt ugyan a Zerzovoy maradékinak Jokához
való jusokat, de azok azt, megmutatván Hederváry Miklós palatínus
előlülése alatt, Pozsonyban, annak birtokában meghagyattak, azután
ötödik László is megerősítette őket abban.
Zeyk. (Zeykfalvai). Ilyen nevű embernek maradéki egy tiltó parancsolatot nyertek Hunyadi Jánostól 1446. észt., Illyés napján, hogy
az ő erdejekről, Zeykfalva határán belől, senki iát vágni és vinni ne
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merészeljen. Ekkor Hunyadi épen Hányad várában mulatott, ahova a
pesti gyűlésről épen akkortájban jött vala gubernátor fővel.
Mchy György* Egyfitt ótatmazta Gyula várát Eerechény Lászlóval a törökök ellen 1566. észt., melynek feladása után, mikor setét
éjjel Várad felé tébolyogna, Serényi Miklóssal találkozott, aki ugyan
Gyuláról futott a hiteszegett törökök elől. Mivel pedig egymást
mindketten törököknek vélték, kardra kőitek, és mig észrevették hiba*
jókat, egymást meg is vérezték; akkor aztán Váradra mentek, s
magokat meggyógyittatták. Zichy Mosón vármegyei alispány lett 1580.
esztendőben,
Mchy Marjftt György testvérje, Forgách azt irja felőle, hogy
6 Trencsén várát hatszázezer forinton vette meg Maiimilián királytol 1565. esztendőben, ügy tartják, hogy az 6 férje Viczay Mihály
lett volna.
ZoM Péter. Lásd Dfeznós László. Bizonytalan hol és mfker halt
meg. A bizonyos, hogy 1470. esztendőben ő nem volt már többé.
Hogy pedig valami hadban kellett neki elesni, a következő versek bizonyitják:
Fetrus in hoc tumulo Zobius jacet, altér Achilles:
Iste Bohemorum terror; at ille Phrygum.
Mente tamen prior hic: Paridis cadit ille sagitta,
Hunc baliáta modo rulminis acta rapit.
•'

Ezeket Czezinge János irta az ő sirhalmára.

2oM Mihály. Péter fia, János unokája, Bertalan unokájának fia,
nagy ember volt Ulászló és Lajos királyok alatt A hires Verbőczy
Istvánnak, mind egyéb szolgálatiért, mind kivált a törvénykezésekben való segítségéért, minden jószágait általvallotta s adta a sági
káptalan előtt 1408 észt., melyeket Nógrád vármegyében Szenté nevű,
és még egy más faluban bírt. Ezenkívül maga fiává is fogadta őt.
Jelenvolt Budán azon szövetség csinálásban, melyet 1500. eszi Ulászló
a tizenkettedik Lajos franczia király követeivel a törökök ellen kötött
Jelenvolt azután öt esztendővel a rákosmezei hires diétán is. Hogy
nem tökkel ütött embernek kellett neki lenni, onnan tetszik meg,
mert 1514. észt. egyik ő volt kirendelve a Verbőczy Tripartituma
megrostálására. Ulászló halála után a bácsi diéta, az ifjú Lajos király
mellé, egyiket ót adta tanácsosnak s igazgatónak 1518. észt. A rákosmezején 1525. észt tartott zenebona* diétán ö volt a lármás Ver-*
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bőczynek legbuzgóbb pártfogója és segítője, ő költ fel legelőször is,
és holmiját összeszedvén, ő indult el legelőször Hatvanba, s mindeneknek azt kiabálta, hogy aki hazáját s becsületét szereti, menjen
oda ő utána. A hatvani törvénytelen gyűlésen ő dolgozott azon legtöbbet, hogy Verbőczy palatínusnak tétessék, melyért azután való
esztendőben, kevéssel a mohácsi veszedelem előtt, számkivetésre büntettetett, és ott halt el.
Zobor. Mikor Árpád 893. észt. három vezér, ugymind Szoárdot,
Kadocsát és Hubát, a morva fejedelem Szvatopluk ellen küldötte, ezt
a Zobort tette volt Szvatopluk, a nyitrai vár kapitányává. Vitézül is
viselte magát Zobor egy ideig a magyarok ellen; három nap csatázott velők, és azalatt őket a Nyitra vizén által nem bocsátotta. Utoljára nem állhatván a magyarok nyilainak záporát, mind Zobor, mind
a keze alatt lévő többi tótok futásnak eredtek. A futás közben sokakat megöltek közölök a magyarok; magát is Zobort Kadocsa sebbe
ejtette, és el is fogta. Akik a nyitrai várba beszaladhattak, azok is más
nap kézre kerültek, mivel a magyarok nem nyugodtak, mig a várat
meg nem vették. Zobort pedig egy közel lévő hegynek tetején felakasztották, mely hegyet máig is, ezen dolognak emlékezetére, Zobor
hegyének hinak, Nyitrához közel. Ezen a Zobor hegyén építtetett volt
szent István király egy klastromot a benediktinusoknak.
Zobor Gáspár. Jelenvolt 1526. észt. a pozsonyi diétán, melyen
első Ferdinánd magyar királynak választatott.
Zoerard Sz. Más neve András, sz. István király idejében élt
Magyarországon; szent életéről s csudáiról igen elhiresedett. Lengyelországból származott, a szent Benedek szerzetén volt, és először a
Zobor hegyén épült klastromban lakott; azután Trencsénen felül, a
Vág vize mellett, egy Szkalka nevű pusztában remetéskedett. 1009. ,.
esztendőben halt meg. Teste Nyitrán a sz. Emerán templomába temettetett, és ugyanott égett meg a sz. Benedek testével együtt. 1317.
esztendőtájban, mikor Trencséni, vagy Csáky Máté a nyitrai várat s
templomot felégette. Ez a sz. Benedek neki hajdan kedves tanítványa '
és követője volt. Életét s cselekedeteit Maurus, a pécsi első püspök
irta meg.
Zoltán. Árpád fia, ugyan ö helyébe lett a magyarok fejedelmévé
907. észt., amikor még csak mintegy tiz vagy tizenkét esztendős gyér- ,
mek volna. Örült ezen Lajos, az akkori németországi király, hogy f
ilyen gyenge főre szállott a magyarság gondja; mert nem felejthette, (.
hogy Árpád Pannoniát az Ő kezéből erőszakkal kitekerte. Azértis még
azon esztendőben nagy sereggel indult Zoltán ellen. De nem készü- .
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letten várták őt a magyarok, sőt jókor eleibe mentek, a Lajos táborában nagy vérontast tettek, és nem csak a köz, hanem a nagy emberek s püspökök közöl is sokakat levágtak. De e még csak kezdete
volt azoknak a gonoszoknak, melyeket azután való esztendőkben kellett
Németországnak szenvedni a magyaroktól. 908. észt. Saxoniát (Szászország) s Thfiringiát feldúlták. Látván Lajos német király, mely veszedelmes szomszédi Ő neki a magyarok, ismét nagy hadi készöleteket tett ó
ellenök. Észrevették ezt a magyarok, és hogy neki megfelelhessenek,
ők is igyekeztek magokat jó rendbe szedni. Látták, hogy Zoltán,
gyermeki ideje miatt, még mindenre alkalmatlan, azértis egynéhány
főrendeket választottak ő mellé, akik az jgazságot kiszolgáltassák, és
a hadakozást folytassák. Ilyenek voltak Lehel, Bulcs és Botond. Ezen
rendelés után 910. észt. beütöttek a magyarok Németországba. Ágosta
városánál (Augsburg)' Lajossal megütköztek, őt meggyőzték, esztendőnként való adófizetésre kényszeritették, melyen való bánatjában Lajos azután való esztendőben meghalt,' és eképen Konrádnak utat nyitott a német királyságra. Ifikor ezen győzelemből nagy prédával jőnének vissza a magyarok, megtámadták őket a németek, és közölök
sokakat levágtak. Be azután való esztendőkben sokszorosan visszaadták ék ezen vérontast a németeknek, mert szakadatlanul portyáztak
Németországra, * azt mindenéből kipusztitották, Alsátiát (Elszász), Lotharingiát- dúlták, Basilea (Bázel) városát a földig lerontották 918.
észt. Olaszországot is egynéhány izben megnyomorgatták, Pápia városát felégették. Madarász Henrik császár kezdette -jól inegrangatni
a délczeg magyaroknak zabolájokat. Ugyanis midőn 926. esztendőtáj*
ban ^Németországon kóborlanának, egyet az ő föembereik közöl a némiiéi elkaptak, és azt kötözve Henrikhez vitték. Nagy summa pénzzel kínálkoztak a magyarok ezért á fogolyőrt, de mivelhogy Henriknek nagyobb szüksége volt a békességre, és a magyaroktól való nyughatásra, mint a pénzre, azt ki nem adta, mig a magyarok kilencz
esztendeig tartandó békességet nem Ígértek. Pray és Katona urak,
agy gyanakodnak, hogy ez a fogoly személy, talán maga Zoltán lett
volna, ezen az okon, mivel a magyarok oly nagy nyughatatlansággal
munkálódtak annak kiváltásán. De egy az, hogy arra semmi bizonyságunk nincs,. hogy Zoltán akkor Németországon lett volna, sőt ugy
látszik, hogy valamint Árpád, ugy ő is többnyire csak vezérei által
hadakozott, más az,' hogy feltehetjük azt a magyarokról, hogy Ők
akármely más nagy emberért is, p. o. Lehelért, Bölcsért, s a t. nagy
summa pénzt s békességet Ígérni készek lettek volna olyan állapotban, s feltehetjük azt is, hogy ha Henrik magát Zoltánt keríthette
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volna kézre, ő vfle nemcsak kitencz, hanem sokkal több esztendei
békességet igfrtetett -voiua. Már akármíat volt a dolog, elég a hozzft
hogy a magyarok Ígéretüket megállották. Németorstógnak
egmUúr
esztendeig békét haltak, és így nyilast engedtek Hendkriek arra
hogy # kteEulpttel várhassa okét, ha valahogy még belé találnának
kötni. Atointkofcy 904. eezt efóaaör *gyán Konstantinápoly alá menL
tek, <fc iniiwkutána a gförOg ceáaiár őket a béktoségre reávetfcé ffen
rikbe kötöttek, aki nekik adó pán* és ajándék helyett, egy f « e ferka
vágott rühee efeet Mdött, veié saáseaerből álld seteggel, Mereebnrff
nál megütköző. Bfínt^gy harmiiioahat eseiei elestek. So^an a vizbe
vessek, sokan pedig fogságra estek a magyarok köaol. Még sem tanult Zoltán ezen nagy razteségen, söt Henrik halála után az 6 fia
Ottó császár ellen 937. észt Botond, Szabolcs és Irknnd Aevfi vezéreit elküktótte. Bzeket visazatolta ugyan egy iwlyen Ottó, de csakugyan nagy pusztítóét tettek ők, nem osak Német, hanem Praaczia
és OlassKBBzágokean is, Azatán való esztendőkben is megkeresték a
magywk a közelebb említett orstógokat s m görögöket is- néhol
á

jfTJ^T,

T**?*

a

^^^i

honnan pedig réres fé>e!

kuldöztók *ket fia«a. Negyven esztendei uralkodása után meghalt Zoltán 947. eszi, minekutána a maga tizenhét esztendős fiának Taksonynak a birodalmat áltabdta, és aának hűségére a magyarokat feleskette volna.
Zoltán, Hegy ez* a közelebb említett Zoltántól megkülönböztethessék a magyarok, « erdélyi Zoltánnak nevezték; mert minek*
utána •. István király, második Gyulát az erdélyi féjedelemséirtól
megfosztotta, ezt a Zoltánt tette annak helyébe, már nem íejedelemncft, vagy ^ciegnek, hanem csak vajdának, hogy még szorosabban
föggjön azután Erdély Magyarországtól, mint addig ftggftt is. E volt
hát az erdélyi első vajda, minekutána a Töhötöm maradékiMl való
herczegek onnan kifogytak. 1002. esat
ZWtA* Jteef. Lossonczy Istvánnal egyfttt ótalmaata Temesvárt,
és ott Lossoncsyval egyntt őt vagy levágták, vagy elfogták a Praikó
kapu előtt a törökök 1552, észt
Zolthay vagy Zoltay János. A török császárhoz járt követségbe
a békesség dolgában 1510., észt, de semmi hasznot nem tehetett. I V
Ián testvérje volt neki az a Zoltay Ferencz, aki Kenderessy Mihálylyal Bács vármegye küldöttje w l t a rákoemezei diétára 1505. esztendőbem
.
tef Lőrinci. Várdai Pál esztergomi érsek huszárjainak hadna^a. Jó segitnége vWt ő Nyáry Ferefloznéfci az Ipoly vize mellett a
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törökök megverésében 1544. oszt, nevezetesen egy Húszaim nevű törők tisztet, akit a törökök Odalbasának hittak, ő vert által dárdájával a csata közben, mikor az igen hevesen biztatná a maga törökjeit.
Hasonló vagy még nagyobb vitézségét matatta 1551. eszi a törökök
ellen, amikor ő már érsekojvári kapitány volt, mely is így történt,
Ali a budai basa sokfelé küldözött az országban basákat és bégekéi,
a Ferdinánd birtokainak vagy elfoglalására, vagy legalább azeknak
pusztítására. Nevezetesen a Mátyus földére Velit, a hatvani béget bocsátotta. Mikor már rabokkal s ragadománynyal megrakva jönne vissza
Véli a Mátyus földéréi a maga négyszáz törökjével, Zoltay, Eszter*
gomhoz valami két mértföldnyire, egy Bárt nevű falunál kilenczvenhárom huszárral eleibe áll, és a négyszáz törököt arra ösztönözi, hogy
ha magokat legényeknek s vitézeknek tartják, ő vele ütközzenek meg;
mert ő ám az a Zoltay Lőrincz, aki amely törökökre még valaha
akadt, azokat soha sem bocsátotta el, hogy azokban a maga kopjáját
el ne törte volna, és kardját azoknak vérével meg ne piroeitotta volna.
A törökök erre a fennyen való beszédre is, legkisebb belső vágyódásokat sem mutatták a csatázásra, hanem csak azt felelték, hogy
csak tartsa más időre s alkalmatosságra magát az a jó katona, és
most a maga megfáradt szomszédjait ne bizgassa, máskor majd elég
módja lesz benne, amire most oly igen éhezik. Hogy aanál inkább
reávehesse őket Zoltay az összecsapásra, őket szidni, mocskolni kezdi,
utoljára puha banyáknak, csapottas ringyóknak nevezi. Már ekkor
megszégyenlették magokat a törökök, és hadirendbe kezdették magokat szedni. Mind a két fél megvárta mig a másik tökéletesett^M*'
szült. Zoltay huszonnégy legényt rendelt a zászló ótalmazásám, és
csak hetvenkilencéét vitt viadalnak a négyszáz törökre. Egyszer jeli
adtak, összecsapnak, Zoltay hétszer vágja magát keresztül meg keresztül a törökökön, közölök huszonnyolczat megöl, tizenötöt elfog,
sokakat megsebesít, két zászlót kap, a törököket megszaladtja, a pté*
dát. tolok visszaveszi, és Bárt falaját is azoknak felperzaeléBétól s
prédálásoktól megmenti. Két £ga esett el, öt sebesen szaladt el; mig
Esztergomba verekedtek, ötvenhét török dfilengezett ki az útfélből
sebe miatt Maga Velibeg is fogva esett, csak az volt kár, hogy. nem
valami próbált, hanem egy fiatal huszárhoz, akinek kezéből kifejtődzött. Ne hogy a kétségbe való esés uj erőt öntsön a törökökbe, nem .
igen messze ftzte őket Zoltay, hanem visszafordult, és a foglyokat
mind megölte, hogy azok neki akadályára ne legyenek, ha talán a •
törökök utána találnának neki iramodni. Nem esett hajába az é gyanusága, mert alig ment hatezer lépésnyire, és alig gázolt áltál egy
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tóesán, mítenr a magákat tnegsrfgfyedlett, 4* ftesaftftlltit Ttem* törö:
1
tt*, tieid egész a tó partja^ ' njsanritak- utána; de áim'áltaftnénni
nem Wtorkeátak, a«Hyiv*l inkáfcfe, nwrrt látták,hogy Zdfay meg* néni
Ijedt, hatom titogáifetyodottt fe katonáit • rendte IlMo^ta. Egy kévé*
iáéig tébáfr a tón által barttságoam beftzélgtttel a torflft& *
rokkal, azután mitfdett a*r0ft«í» pWfcöMs ttélktl talták rf tWHt; *
inted: ezefcet « akkor tó^Mi élt Vertác8*^"lüttil fr)& -;-(- < V
Jám*. Brégélf. yáfábam* edett eV 1552. eeíteöáébéü.
y
8«ttoy üErtván. Í g y v4lt azon éMMöbb ^iWítik"8 haánagyott
l, akik DoW fetttottal együtt ttalnutóták B g e y t l 6 6 1 eöít A^i
két enrtmkdővel esett -Boraemteza CKwgtíylyél, a föleM) enüftett
hatvani beg Véli fogságába, melyből kiszabadultán, isrúk eí§ttitle k
törökök ellen fegyverét, és azt azok ellen mfctd» hol4ig ^H*é5*l forgatta. Veráneác»' Aütal pöspéfc/ magav metíé tettfe -éte^ri-tHJÍitánynak 1558/ 68«t., ki is tehidehk* áagy di4á^ttel emliti a királyfcoi
kflldOkött leveleiben > &t 6 jé katiDto^gát^ stemesflégét,' gyortáságátf,1
maga ménékléséé s mi* virttsdilt. fogftáfában nagy bftráteágftt vééöti
foH 6 egy törOfckei, akinek aztAn k^itáhy kórábairis dokJ használ
vette, rti?©* a» ^tdárA neki^ as oda- val* basának CzélöüSáait'tűd"
tára adts. tíáfyíB betii&ft bttdaagy veeénége tflatt,- stílí"liHázáitt»
igy«bátiiiyi gyalogot kütóött ÜgerbGl'Báfessa JSüoshat'8^gitse%ri, 4
szécséni hadra 1562. eszi, ahol azok nagy rószént, t ^ y frtÖVa,
tifega HíAtym i& »aÍor : atf Ipoly víziéni
V
4e a partra ^ 1 nefli ka^hatoa, levastöl egyfltt' abba
'kapttátiy'Toit 1665. eölítl, mikor Bécsben 17; sept
áHalf tUBt^afancaeita néki Mftriitiirián király, hogy Oláh Mifcfóg
érseknek roeiiyoliánytd, püspöki, velkenyei s inas j<fezágaftr ótaltíiaiza1
ttitd egyebeM, mind a Übbtt:í;kőzt Bebek %9rgy ^rasz&kai érién. ;
Zéfymuy FÉtcr. Sltó Ferdiiándf és MatíteiHáh "kirftjfok alatti
tttéilcBéett Láfld Viözmáady- Tamás.
'
• • - • . •'
Bérfény Hitlds.ftintóöíontíMrthOítöWl esett el a Wfííltök' elleti'
váló €sa4ában- lSW.esafc íiásd Prtrgáulí feimon; •
i .... ..i
1
Séty^ny ijás«l^ Birtokosi seniite'timbé* toWf Dihar
kor, ebó* f^rdisáÉá idejébéB,-'Sáttöonbitt ím»z portát,
Semjénben nyolozat, QKoinákrybatt tízenegyet, Bfitottö Petriben
Albiso* ttíéftkettö^ MYúym&á-to tiüenkett^ ^ i y o n pedig'
egyaetónya* Wít.3* kt 6 felesége dtVe^r^vett^űWiV 1552. észt. t^yan^
aklíoí élt Z351y*toy Mftély iöt aWnek Düfezegen^ tizenhárom, Jankán
pedig öt portája volt
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%mt* Ún*h (Pókatekki)* Ekőíerdinánd királynak fiskáíim
Ainely háromszász teleket Ferttafed 145^. eset a, Forgách fi«nilté*
tói elvett vala, azok kfeől ö^veaet emnek a Jánosnak adott volt; de
mivel ő idővel mag nélkAl halt el, azok ismét vissaasaállotiak a Forgáchokra* Bgy volt 0 ason válogatott magyar törvényfodók kfeft,
akik Mér#j Mihállyal a Qnadnpmrtitamet készítették.
Zonak vagy tetet*. Fehér vftrmegyti ftöpáftj, s& Gellért
egyik utifeám Pestre, lásd ez< Qelléri Ifikor a tftUiiaket sceiongatnák a pogány magyarok, Zonuk lovával a Danába ugratott e ttszott,
£pen akkor menvén ott bajon egy Morimor sev^ «mber, akU ő kereazteltötettvala meg, őt hajójába felvette, bogy életét megtarthat*,
de mivel öt halállal fetyegették, ha Zonnkot életben aadja, Mortmw
öt mejOlte 1046. ewt
,
LáadBikás.
Péter. (Befekfetatt)- Bruébet királyid, ai Albert Özvegye
1442, e*tt 5, april egy tevelet kflldétt Poxeoaból éhes a Zopáhos,
melyben ast írja neki, hogy Tamásy Heariktél, a Vajda fiától ha^ja,
mely hűségesen fáradozik ez a Péter a királyáé él annak kis fia
Lássló dolgában, és Ulászló ellen való ótalutazásábajp; továbbá arra
inti őt, hogy ezután is másokat az ő hozsá való engedelmességre
bfjon éa hajtson, melyéit idővel leendő megi«talmaat«tM; ígér neki
A levélre kivtt ez volt inra: Nobili Petro Zopa de Bwekfalu, Üdéik
nobis flwesie dilecto*
Zotmnad. Derék vizi búvár ember első András király idejében.
Mikor 1052. eszi Henrik osászár Possont nagy. erével megssáDottft,
és keményen szorongatta, ez a Zotmuad éjszakának idején a Dqnába
ereszkedvén, a víz alatt a Henrik efonjaéges hajóihoz, tiawtt, és azok*
nak mindnyájokaak fenekét kiiúrta, meíy fortélynak az a hasznos tóvetkezése lett a magyarokra ^ nézve, hogy Henriknek minden ilye«
megfúrt hajói a Bnnába sölyedvéB, az 6 tábora nagy ébségw jutott,
ngy hogy kénytelen volt Andrásnak ftftfcta békességet, ettenségi
ellen ótsimat igérnL Magyarországhoz való azon jpsáról^ meljtt Fehérváron 1045. esztendőben Péter király és egynéhány magyarok «d*
t»k volt 6 nekii tao^osen lemondaai; Jndit nmá i i ^ á i Salamonnak, az András király fiának ajánlani; csak hogy az A étel haláanez
közelítő táborának .elesóget s4joa; melyre András könnyén reááUott,
és annak számára ötven nagy vizát, kétezer szaloanát, ezer bikát,
még több ökröket s juhokat, kenyeret V bort bőven ktldött. O|jr
hón kapták miad ezeket avH*mrifc ojébezett Womái, hogj sejpan:
zőlök a mértékletlenség miatt meghaltak.
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Zoványi János. (Tallóczi). Anránai perjol volt 1440. és azután
való esztendőkben Sztáray Albert után. Amurát a török császár megértvén azt, Albert király halála után, miképen szakadtak a magyarok
két részre, miképen vetélkednek a királyság felett egymással Erzsébet
az Albert Özvegye, és Ulászló, a zűrzavaros vizben akart halászni, és
Belgrádot szándékozott megvenni, hogy onnan aztán az egész Magyarbirodalom elfoglalására magának utat verhessen. Ez a Zoványi volt
akkor belgrádi kapitány, mikor tehát látta, hogy jő Amurát, eleibe
ment annak, és vele megütközött, de csak hamar észrevette, hogy
tanácsosabb lesz neki a vár kőfalai közöl lövöldözni a törökökre. Beveszi hát magát a belgrádi várba, és ott magát oly derekasan ótalmazza, hogy jóllehet Amurát a vár kőfalait egynéhány helyen lerontatja, de ő azt éjjel újra felrakatja, és Amurátnak minden igyekezetei
eleibe olyan erős gátat vet, hogy annak egy különös hadi fortélyról
kellé gondolkodni. A várhoz valami egy magyar mértföldnyire volt
egy halom, ennek háta megett kezdett Amurát egy föld alatt való
lyukat ásatni, melyet ő ugy akart intézni, hogy az belől Belgrád vá*
rában adja fel magát, és azon vigye Ő be Belgrádba a maga katonáit.
Erről Zoványi és a vele lévő magyarság s egyéb katonaság semmit
sem tudhatott, mivel a halom miatt, semmit a várból látni nem lehetett. Azonban, nem tudhatni kicsoda, a várba egy nyilat belő, melyre
tekergetett papirosra, az Amurát czélja s foglalatossága le van irva.
Ezt Zoványi elolvasván, az Amurát árkának ellenébe, a várból, a föld
alatt egy másikat ásat, és azt puskaporral s egyéb könnyen gyuladó
matérjával megtőlteti, és mikor már észre lehetett azt venni, hogy
közel járnak az Amurát katonái az ásással, Zoványi a puskaport meggyujtatja, mely Araurátnak a föld alatt lévő minden katonáit s barmait hirtelen megöli, melyet Amurát látván, tizenhétezer ember híjával
táborát Belgrád alól hazavezeti. Ezt a dolgot igy beszéli el Thuróczy.
De Dlugoss egy lengyel iró azt másképen adja elő, t. i. hogy Amurát
maga lövöldöztetett be a nyilakon czédulákat, melyekben bolgár nyelven nagy Ígéreteket tett a várbelieknek, ha magokat feladnák; de
azok semmire sem hajlottak, sőt azokat a czédulákat s leveleket
Ulászlóhoz küldöttek Budára. Amurát tehát annál mérgesebben ágyuztatja a várat, és a várnak árkait fákkal tele hordatja. örömest nézte
Zoványi, hogy a fákat oda hordják a törökök; ugyanis egy éjjel, azon
fák közé sok helyen puskaport rejtett el, más nap pedig mikor a sok
török a fákra jött, hogy azokról a vár falaira felmásszanak, Zoványi
égő fáklyákat, üszköket és tüzes szeneket szóratott le a falakról, melyektől a fák közt lévő puskapor meggyuladt, és a törökökben
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sok kárt tett Mát aliármint veit * dolog, a bizony<*,;&($$ ioványí
1440. eszi Belgrádot a törökök ellen igen hatalmasan
és sokszori kksapáfiai által azpkhaji igtn s*k kirí toti Itt olvassak
iegelö'szSr, hogy a magyarod a puskaport a hadakozásban elojrették,
'melyet azelőtt épen száz esztendővel találtak vala fel Németországon.
Ennek a Zoványinak atyjafia, sőt talán testvérje volt Tallóczi Matko*,
a horvátországi bán. Ennek a Mátkának halála ttfáa a Ciliéi grófok
a zágrábi püspökségnek jószágait a várait foglalgatni kezdették, .az
auránaí perjelségtől is sz. György várát és más jószágokat Tótországban elvették. Midőn Pökreez várát ótalmazaá azok elten Zorányi, ott
elesett
%riny Pál. Azonban a zenebonás időkben, melyekben IJorváth
János, Pálisna János, és más pártosok nagy zeadőléseket csináltak,
Tót-, Horvát- és Dalmátországban 1386. és azután való esztendőben,
mindenkor megtartotta a maga hőségét a királyi házhoz, mely
miatt sok alkalmatlanságot és jószágában való kárt kellett neki a
pártosoktól szenvedni. Az Ő tetemes kárainak valamennyire lehető
visszapőtolásokra, Zádor városában a sz. Stogs utczában adott neki
Skigmónd király derék házat 1380. eszi, melyet még első Lajos foglali vala el egy Czirják Gergely nevű hflsőgtelenségben talált emberUt Két fia maradt, Péter és Miklós, kik mindjárt fognak emlittetnl
Lásd Stífcicji György.
írlny Péter és Éflklds. Mindketten Pál fiai Bizonytalan micsoda felség ellen való vétekbe esett volt Péter, melyért minden jószágai ftát feje is veszedelemben forgott; mindazáltal a törökök ellen
való jeles viselt dolgaiért Zsigmond királytól általános grácziát nyert
142Ö. eszi Ami Miklóst illeti, ő 1435. észt. arról tett panaszt a király előtt, a dalmát és .tótországi bánok, Frangepán János és István
ellen, hogy azoknak meg az atyjok, Miklós bán, az ő atyjától, Zriny
PáltóV Szlún várát, erőszakkal visszafoglalta; holott azonban a kétezer forintot, mélyekért a várat tőle Pál zálogban birta vala, Frangepan "Miklós meg nem fizette. Zsigmond király, aki akkor Pozsonban
mulatott, mindjárt irt a Frangepánokra, Jiogy vagy a várat okvetetlen adjáit vissza Miklósnak, vagy pedig a pénzt minden haladék nélk$í Űzessék meg neki. Be hogy azok egyiket sem teljesítették, onnan
tetszik meg, mert 6 ellenők újra panaszkodott ezen dologban a Zriny
família Albert királynál 1438. eszi, és attól újra parancsolatot nyert,
de mi haszonnal? bizonytalan. Miklós 1439. eszi halt meg mag aéli t í ; fl&ter pedig 1452., észt. hagyta árván Pál,, György és Péter
nevü nalt
.
'
.
. . .
,
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Zriay Pétén A kteefcbfc irt Péternek legkisebbik fia. ModroBánál esett el, vitiéeftl hadakozván 1498. észt. Gyermekei: Miklós, Ber-.
nát, Margit ég Ilona.
Zrtay Műdé* A Modrusánál vitéztft elesett Péternek fia. Hiven
ótfclmaeta első Ferdinánd király pártját, Szapolyay János ellen. Az 9
felesége Joanna, a etrbafai gróf és horyátotszágt bén, Kartoviez János
téatvórje yélt, ki *tán a Kartarios famíliának minden j&zágai afcriny
tembáni szállottak Ettől a JoanaáKfl, öt emberkort ért gyermek©
marftdt, úgymint: 1. Ilona, Taby Ferencs házastárs* 2. Margit, nagykemlóki AJapy János felesége. 3. Mihály, aki Mohácsnál esett dl
1526. eszi 4. János. 5. Miklós. A két utolsóról széf a kötetkezo*
crikkalj.
firiay ÜOm 4s Hiklés. £ls5 Ferdinánd király alatt eltek, ki ÍB
nekik Horfátotszágfean, a mag nélkül efialt KarlovUz Jáiws %án vápáit s ¥*&&&, mind áltaiadta 1581. eseti, mkt\ ők annak testvér
atajéoék gyeimekei yeMak. Lásd Bika Imre és TQrtk BáliÉt. Miklée
OleJbU meg Katzianfer Jánost 1538. esit Sok tiseálkodásuk volt ezeknek a Zrinyeknek Brdödy ffimoiBal, a zágrábi püspökkel. A bosnyákomági é» küssiai hasak, üsref és Amwát, méggtállolták volt Mik^
lósra Zrin várót 154a ea»t., de nagy vmtedéggel kellett onnan nekik
elmenni Azuiáais mk kárt tettek János é» Miklós, a ctíibiezai éé ka*
meagiádi töíö^ökneki L6aá Ergőéy Simon. Zriiiy János halála ntán,
naponként még inkább kezdett nevekedhi a Miklós itire neve, törökök
ellift való f*zereieae>, akik ellen VerböcsyTmróvel, Báthori Andrással 9 napokkal egy különös szövetségre lépett, hogy átoktól a hazának
általak elfoglalt részeit, javai s élet* kárával is igyekezni fog visszaszerezni. Ott volt 6 1542. eszt» Fest Ostromlásában^ ahova épen akkor
érkezett, mikor Percnyi Péter legnagyobb tűaxel viaskodnék, a VitelUvel kQzre vett torO90kkel Semmi nyugvó időt nem adott $ a maga
négyszáz derék lovasának, hanem azon hevenyétói, fáradton és izzadtan vágott a törökök köribe, és Ferencivel együtt igen viteaül szabdalta azokat. 0 fogta el 1543, érit Csáktornya* ffeglevics Pétert, aki
helyébe azelőtt nem sokkal tette vato & hOTkátországi bánná Ferdinánd király, minden gondolkodni tudók ötömére. Ugyanazon «sz!end6ben a Yes?prém várm^gyébeiL Somlyó kDrfil préd^ló tatárok ellen indiüt IHjiHn maga mellé yette Battkajr Fáit a tatai kapitányt. Mikor
már nem messze volnának a tatárok, előre külQftite azok ellen Zriny
Fáit, Katioe MikWaaal ó» a.két Hortáth Bertalannal, maga
^yáavft léptetett azoknak nypmbkbat Legkisebbet sem vonógattát magoka,t a ^ r o k m atóöze.tU5l,ihaaeiü Kattkayval a társaival
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RkUkn ott termtott &foy atfiattksr* segítségére, ésflMpekató»aegyesült erítoel a tfttáftoík melleikben sok Utasát
eltórdeltek volna, azokat futásra kényszerittették, és égy fertfc B mooeároe helyhez szorították, ahol azokat kéuyökre apviUettk, «gy hogy
is legalább háromezerén veartek el a tartárok, és csak bev
szabadulhattak meg a fegyver élétől; akik pedig innen elsatetV
hattok is, azokat js többnyire .a paraatok agyon sulykolták, és mák
koveaed résük ssimedezhetett vtota fíztilejmáii császárhet 8zéta*»e>
hérvár alá, ahonnan jöttek yala* Nagyot hojaályDsodott esteo gytabM,
& 1544. eszi. valbtt vesztesége által, JJUmkn a bosnfálfloiszági, é t
Maik a herczegovinai basák, jniaekutána a mondott esitendflben Velika és Monoszltf, vagy Monyoró várait, (Mons Claudins) m«gr«tték
volna, Varasé vármegyébe a ságéri vidékét Hitték <a#ba • itlásra.
Ide H&eit ajoknak elejökbe Zriny, Battkay Pállal ée a stíriai s karín*
mm katonák fővezérével Büdfingteíki GyftrgygyeL A Wr*Wkiwk eVRjáró osopHtjai a Konszka, vagy Qékktot fára MeUA Iév5 kis térségen
hökkentek elő egy <jrd#><51 4 &iny táboraim. Ezek gyengébb étivel
léfti), mint sem derék ütkSartbe bíttátkoühattak volim Hrinyrel, hbtekn teltaláiták magokat, fe. att tériek ZnnytW, hogy ktlftnbe* legyeo fegyvernyugvás a két sereg kost, hanem utad a kettófeól álrjtr
nak ki egyneMny magekhes bud. legények: a magános fejvivtiara.
Rattkay eléggé mondotta, hogy neai jö lén «zctt kívánságra állni,
mert a törtötök esak az idol akarják húani s voini, míg a nagyot*
erqtt oda érkezhettek. Hinteáltal már kétsáázkotftt t^tek el egTmás mellén a fciáilott legények, mikor ülemán ijs^n váratián eWWtók
az érdéből, és azt kiabálja, hogy a fegyvernyngvásnak vége. össztesap
tehát Zriny egész-bátorsággal Ulománnal, és annak tórftkjeB a gyalogokkal egy hevekből ontatja s térítteti aflMdre.De nem sokára Mtík
is elérkezett, amikor aztán a Zriny gyalogjai hálát fordítottak, s a
lovasoknak is mindem kedvftk s bátonágrit eleseit Minányájokat híjába
tartoztatta Zriay és Ettttkay. A tnté gyalogoknak jő feéesojOk volt a
berek és erdő, melyben a lovasok oly bátran mint Ők nem mehettek,
azok is tehát lovaikról leagráltak, és gyalog tetottak amerre tudták.
Már ekkor szaladni kellett Zrinynek is. Ae ő kél nagy sebet kapott
kedves Markos nevű paripája, Konszl» vára hírfán rogyott le ő alatte,
maga pedig gyalog szaladt be a várba, Utána iparkodott oétt fiUden8tein, s hogy el ne foghassák a sarkában lévő törökök, a vár álfában
lévő vizbe ugrott, melybe oda veszett volna, ha öt Baíeties István
onnan szakállánál fogva, mert haja nem volt, ki nem ragadta volna.
Jobb szerencsével hadakozott 1550. észt ugyan ülbmán ellen Nagy*
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Kemleczhez közel. Ugyanis akkor azt Székely Lakácscsal közre szorította, sok prédái visszavett tőle, és ft szaladásra kényszéritette. Egy
fia ie elesett itt Ulománnak.
Némely Diára mellett nemesek, p. o. Haramia Mátyás és
mások arról panaszkodtak a királynak 1551. észt., hogy Zriny a Dráva
vkét hajdani' s természeti atyából s folyásából ki akarja venni, egy
más nj árokra s csatornára, melyre ha reámehetett, agy azon nemeseknek fltotyeiket a Dráva viw s árja el fogja borítani és baszonvehetetienekké tenni; megtiltotta tehát 0t a király Bécsben 18. jtm.
kelt paraneseiaija által, hogy a természetet ne erőszakolja, és mások
kárára! maga hasznát keresni meg ne próbálja. Abban az idó*ben igen
bevett szokások volt ac a törököknek, hogy hazugságaik által bizodalmatlanságot, sét gyfUölséget is gerjesszenek a magyar király és az ország főbb emberei között, és hol a királyljral akarták-azt elhitetni, hogy e
vagy ama főember é hozzá hftaégtelen, hol pedig valamelyik nagy urnák verték azt lejébe, hogy a király neki vesztére igyekszik. Akármelyik hitt könynyen, annakfcaaanátéfc aratták, mert amennyit gyengült a király, vagy valamelyfflember,az igy támadt egyenetlenség által, Ók annyit erősödtek. így
akarták dk Zrkryt is nem egyszer magok haszna* eszközévé tenni, sokszor
fcirielték azt felőle, hogy ő a török császárhoz akar Ferdinándtól pártolni* ha ftmlejmáa neki adná Horvátországot* és hogy már az meg
» igértetett rtrtna neki. yeránesfa Antal és Zay Ferencz, Ferdinándnak Konstantinápolybaa mnlató követei, egynéhány Ízben Írták ezt a
hirt a királyiak, de mindenkor oda tették, hogy'semmi bizonyost magok nem tódnak, ée igy nem is állíthatnak. Jól adta a szerencse,
hogy Ferdinánd könnyen nem hitt, mert különben vagy magát igen szövevényes bajba keverte volna, vagy Zriüy méltatlan szenvedett voJna. De nem
is mocskolta meg magát Zriny legkisebb hftségtelenséggel is, sót királya
iránt való jó indalatjának inind annyiszor tagadhatatlan bizonyságait s
próbáit matatta, valahányszor csak arra mód adta elő magái Nevezetesen
1556. eszi Nádasdy Tamással igen vitézül hadakozott a Somogyban Ali
basa ellent mind egyebütt mindenütt, mind a Rinya vize mellett. Itt lőtték el é alóla alovttt, és mikor másra akart volna ülni, az ő mentéjét egy
taraczk golyébie lynkasztotta ki. Istvánffy azt hja, hogy .mikor ebben a
csatában látta volna a verőczei beg az ő vitéz forgolódását, nem állhatta meg, hogy meg ne kérdje tőle a nevét, 6 pedig azt felelte,
hogy ő Zriny Miklós, és arra kéri a béget, fcogy az ő nevével AH
basát ktszöntse. Aszal a beg neki sarkantyuzza lorát s elnyargni, este
pedig épen vacsorakor egy levél jött Zrinyhez Alitól, melyben az neki
a kösaönté^ megköszönte és szol^tUatját .Ígérte. Ámbár pedig legkiseb*
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bet sem, taj>aflstaU- F^ndiM^ #rinyhezi,. mi»4azáKal- & sotapri bal
hírek, jigy látszik, Ifagytajs. valami kis fixánkat a* 6; elméjében. Éa
talán e volt az oka, hogy mikor Izabella„Buaatot ostwnjoltatoá, ó»
Zriny önkényt Iriwálfyznék, hogy ő Húsztól ÍW ostrom alól maga költségén felszabadítja, csakhogy aztáji ő azt i addig biritasja, mjg köUség*
inegfordnjand belőle, arra Ferdinánd j#m. állott; mdybol a tett* hogy
Korláth Mihály kényteljen lett ait Jzabe)Ja .szántóra /eladni. . öakónjt
letette ő 1557. eszi a bánságot, de ahetygtt Urnjfcigeaterxó, trttq ő t *
király. Ebben afl esztendőben, valami ftglffok itfcseréjgflfcése alkalmatosságával , a bosnyákországi basát megtalálta Zriny kuni* JftHrnr^ii,
melyért őt a basa egy szál kardia, hitta. örö^eet elfogadj Zrinj M
onszolást, és tizezered mg^val mégis jeleni a rendelt hflyen, Kapianczához közel4 de a basa tanácsosabbnak ítélte, maga xész&ől otthon
maradni. Szigeti kapitánynyá 1501. ea*t>. iett Hei?áth Márk .betyóbe«
mely időtől fogvja igen kemény .és szúró* farka? zabola lett ö ott kOrülbelől a törökök gaájokban, alwk sokszorű fgy^ziek őt cyriáxdaág
által elfogni t de nem boldogulhattál^ Hogy a# <5 fcjiMwt ftnnál inkább meggátolhatná Oroszlón b^a, tehát tul a Dráván,
egy kastélyt kezdett csináltatnit ügynek hogy Zriay eUflnt.ne áJhaison, a basa egynéhány ezeked naagával a Drá?a.parsán táborozott
1562. észt Zriny ezt m,ejgtudván, maga mellé, vette a feabocsai kapitányt, Perneszy Parkast, és a maga.sjfew^ TjMiy Fer^ncBeA, & ha*
romezered magával a Dráván általevez, Tahyt b<w§átotta elóxe négy*
száz lovassal i a többi katonákat pedig kéi awregre íosífe>^a.tl együtt
maga mellett tartván, másikat Pern^zyre bízván, Mikor pár «ly
közel volna a két tábor egymáshoz, hogy már csak az fttkteetqt lehetne várni» valami titkos és izofcafclan félelem foglalj el. a törökök.
szivét, mely miatt, még minekelőtte Zriny tüzet adatott, yagy kardot
rántatott volna, mindnyájan nyakraföre való Bzaladásnak eredtek* Maga
Oroszlán basa olyan jó példát adott a. futásban, hogy a paripája is. 6
alóla kidöglött, és egy más közönséges lovon alig állhatott el láb
alól. Nem csak az 6 igen drága njereg szerszámát, hanftin, jpűndon
tábori bútorát, sátorát, iszáJfos öszvérei^ va4a§zó hálóig agarait, k$pÓit is s a t elnyerték a mieink, ebbei a mqkt«4gban B játékban
inkább, mint habban. Legnagyobb jrywesigwk tartotta pedig
a két nagy és négy sugárágyut s puskaport, melyeket
építendő kastélyba szánt vala el. Jete* jfoU Zriny Poapo^bftfi a Maximilián koronázásán 1563. eszi, kinek is Ferdinánd király halála o t t *
szüntelen a törökök ellen való hadakozást javasolta; miM látta, hogy
azofc a legszentebbül igért fegyreratfiiife idején is szinte, agy pwztit-
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nak s várakat foglalgatnak, mint hadakozáskor. Elment ő 1566 észt.
febr. a Pozsouban tartatott zsémbes diétára, melynek lármáit azzal
csendesítette, hogy az ott Ősszegyülekezett uraknak tudtokra adta,
hogy ö kémjei által Szulejmán tőrök császárnak Magyarországra tett
nagy készületeit kitanulta. így aztán a rendek nyomosabban gondolkoztak a törökök ellen való készületről. Ugy látszik, hogy a diétáról
a királyhoz ment Zriny, és annak is megjelentette Szulejmán czélozásait. Onnan haza jővén Szigetre, szent György nap tájban, némely törökök akarták őt ostrom alá fogni, de ő azokat megelőzte, és reájok
kiütvén, azokat négy óráig tartott csata után elűzte. Azonban megindul Szulejmán június elején Konstantinápolyból egy roppant táborral,
melynek valamely részét Pertaf basa vezérsége alatt Drinápolyból,
Kerechény László ellen, Gyulára előre küldi, maga pedig Belgrádhoz
száll, meghatározatlan lévén, Sziget vagy Eger ellen folytassa-e további
útját. Utoljára abban állapodott meg, hogy Egernek tartson, azértis
Péter-Váradnál a Dunán keresztül hidat csináltat, melyen ásiai s görög lovasainak egy részét már által is szállította Bács vármegyébe
mikor megtudta, hogy a Zriny hadnagyai, Alapy Gáspár és Kovács
Miklós, Mohammed basát, Siklósnál összetörték. Boszúságában tehát
megváltoztatja Szulejmán Egerre igyekező szándékát, lovasait visszahíja, a hidat felszedeti, és a pécsi bégnek Hamzának fejére parancsol,
hogy Eszéknél, a Dráván minél elébb hidat készítsen, melyen Szulejmán minden táborával általszállhasson, és Szigetre Zrinyre siethessen.
Nagy veszedelme volt Hamzának, hogy a Drávának épen akkor nagy
áradása volt, mely miatt lassan haladhatott a munkában. Elküldőtte
volt már hozzá Szulejmán a fekete gyolcsot, mely a nyakszegésnek
csalhatatlan elöljáró postája szokott lenni. Mind azáltal életben maradhatott Hamza, minekutána Szulejmán maga szemeivel látta a viz árját. Hogy a viz apadni kezdett, az egy mértíbldnyi hosszúságú, és tizennégy ölnyi szélességű hid is, melyen huszonötezer ember szüntelen
dolgozott, mind össze tizenkét nap alatt elkészült. Nagy Harsánynál
szállott volt meg Szulejmán, mikor ő hozzá elérkezett Oroszlán a budai basa, aki a múlt napokban Injában próbálta Thury Györgytől elvenni Palotát, de őt Szulejmán maga színe eleibe sem bocsátotta,
hanem a sátor előtt minden czeremónia nélkül mindjárt megfojtatta.
Istvánfty azt irja, hogy 1. aug. érkezett Szulejmán Szigethez, mások
ellenben azt irják, hogy ö akkor még Mohácsnál volt, és 6. aug. ért
oda el maga, noha már azelőtt való nap táborának nagyobb része ott
nyugodott.
Az akanczgyák, asapok, jaucsárok a több katonák, puskáik kiló-
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vesével ás olyan ágyúzással fogadták magok urát, melynek dörgése
Kanisára és Lindvára is könnyen meghallott. Nagy volt a háromszori
Álla kiáltás i s , melyre Zriny á várból a Jézus nevét hangoztatta
vissza. Legalább is vetik kétszázezer főre a török erőt, mikor ellenben
Zriny csak harmadfél ezered magával volt a várban. Mindazáltal nem
olvadt el az ő szive, annak a rettentő sokaságnak látására, sőt maga
embereit a vár piaczára gyűjtötte, és azoknak ily formálag beszélt:
„Atyámfiai"! már látjuk nyakunkon a maga erejéhez bizakodó ellenséget, mi pedig Istenbe vessük reménységünket. Ha ő felsegít kőnyőrgésünkkel kérjük, nem fog elhagyni bennünket, mindenek felett szükséges, hogy egy szívvel s akarattal legyünk. Azértis hittel kössük le
magunkat egymásnak, legelőszöris én esküszöm meg, hallgassatok
reáin: „Én gróf Zriny Miklós, igérem először ugyan a nagy Istennek,
azután a császári felségnek, a mi urunknak, és ennek a nyomorult
tartománynak, s nektek is összegyülekézett vitézeknek, hogy benneteket soha el nem hagylak, hanem veletek akarok élni s halni, mind
jót s mind gonoszt szenvedni; Isten, szent-háromság, atya, fiú, szentlélek egy Isten éngemet ugy segéljen! Azután a katonákat s lakosokat igy eskette meg: Mi szigeti lakosok s katonák esküszünk a nagy
Istennek, felsöségünknek, tartományunknak, s gróf Zriny Miklósnak,
hogy mind lioltig ő hozzá engedelmesek leszünk, vele élünk s halunk
s a t. Továbbá ilyen parancsolatokat adott ki Zriny, hogyha ő meg
találna halni, az ő nénjének fiát, Alapy Gáspárt ismerjék mindenek
magok fejének; aki maga tisztje szavát nem fogadja, meghaljon; aki
a törökök nyilaikon belövendő ezéduláit olvasandja, és azokat mindjárt tisztjének be nem adandja, halál a fején; aki a néki rendelt helyről, tisztje hfre nélkül eltávozik, menten fojtassék meg; aki másod
magával setteg-suttog, azzal együtt felakasztatik; aki csak egy pénz
árú tolvajságban éretik, halállal büntettetik s a t. Nagyobb bizonyságnak okáért, a vár kapujához közel, egy akasztófát állíttatott fel
egy katonának pedig fejét elcsapatta, aki tisztjére kardot rántott vala,
Más nap az az 7. aug., mely akkor szerda volt, jókor lőni kezdették
a törökök az uj várost, és a vivás szinte estéig tartott Csötörtökön s
pénteken tovább is keményen folytatta Aiiportuk az ostromot, azértis
Zriny az uj várost meggyujtatta, az ó-város kapuit pedig berakatta 8
töltette. Szombaton s azt követő napokon, mind addig ágyuztatta Aiiportuk az ó-várost, mig 19. aug., hétfő nap, nagy vérontás után, a
mieink kénytelenek voltak abból magokat a várba vonni, és az ó-várost
a törököknek hagyni. Akkor nap háromezer török esett el, mindazáltal
annyira örült Szulejmán az ó-város elfoglalásának, hogy Aliportuknak
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mindjárt Miszáz aranyat kiláttt ajándékba, és ót további maga jól
forgatagára is serkentette. AHportuk nem ann)ira az ajándéktól, mint
at ara «Mtt vaM beosttlettól tolkesittetvén, még nagyobb tűz: el töíette a kftlfft várat két oldalról, de alig tölt két vagy bárom nap
belé, hogy egy agyi golyóbis, az ó áriát, szép bosszú szakállával s
gégéjével egytttt elsectotta, s ét egy szempillantás alatt megölte. Sejfeiiut áltttotéa fizukjmáa ő helyébe, akt egyébkoris agyán, de kivált
a Snd*jmtfl jeles napján, ngytnint 29. aog., melyen 6 ez előtt való
Mföttet Belgítd** 0 Brit* elfoglalta, és második Lajos királyt Mohácsnál megverte, nagy reménységgel -9 erővel támadta meg a tárat,
nnga Stalejmán is lóra alt, és ngy elevenítette katonái szivét a bátor
ostromlásra. De valamint azelőtt már sokszor, ngy most is tőrt agya*
rákkal igazította a/okat Zriny vissza, noha azok egészen a kétségbe
v*M esésig viaskodtak. Sok beg hallott el. A többek közt szélyelszaggatta az ágya golyóbis a memfei basát, Egyptom igazgatóját. Ifikor
Iefv*kmor6bbé& folyna a kftbő várba való berohanásnak próbája, és
a vár alá szolgáló lyuknak ásása, Sznlejmán, a török császár, aki a
mokáesi veszedelem, és igy negyven esztendő olta oly rémitő és gyáBWB név vala llagyarerscágnak, 4. sept. Sziget alatt meghal, hetvenhat esstemlős korában. De mivel az ő haláláról senki Mohammed
nagy-veziren kivtl semmi* sem tudott, ta ostrom minduntalan hevesen
; ngy hogy 5. sept. a kfflíó vár, a sok zabbal, árpával, liszttel,
hnsBal, halakkal, háromszáz hordó eczettel, ötven hordó borral
s egyéb töméntelen enni s innivalóval, az ágyuknak nagyobb részével
tárok késre jutott. Zrfny pedig maradék kevés száma népével, a belső
várba kénytelen volt magát vonni, ahol csak kevés ágyú s élelem volt,
aMryiya, hogy á következett napokon egynéhány gyermekek s asszonyok éhén haltak e l Elégett volt már a kfthő vár, de meggynjtották
a törökök 7. sept. a belsőt is, reggeli hat óra tájban, melyet a legmtnkásabb igyekezet sem volt képes megoltani többé. Azonban Mob«mine4 nagy-vezir a számtalan törökséggel a várat ngy körülkerítette,
hogy a várból egyebet csalmánál, puskánál, 8 más fegyvernél látni
nett lehetett. A fcetólről fenyegetődző veszély, semmivel sem volt kisebb. Ugyanis a tét már a puskaporos épülethez közelitett.
Mindezeket Zriny látván, előhozatja legkönnyebb ruháját, dolmánya zsebjóbe a vár kulcsait és bzáz aranyat teszen, annak számára,
aki őt elesése után meg fogja fosztani, továbbá kardjait rendbe próbálgatja, és amelyiket azok közöl legaikaimatosabbnak s erősebbnek
gondoH, kiválasztja. Azután kimegyen a vár piacára az Ót váró katonákhoz, akik már akkor hatszázra olvadtak vala, azokat egy rövicl
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foltos beszéddel a bátor viaskodásra Mikénti, és hogj attk te Mt
cselekének amit ő, arra kéri. te etaejtftitnek IsWrtW jntatest, az
életben maradandóknak az emberektől dicaárrtét igér a jdvtiM. Utoljára a Jézus nevét háromszor segítségül btjja, a vir kanját kinyit*
tatja, agy vas darabokkal töltőét ágyút az ettoutfgrt sftttet, inejy a
közöl mintegy hatszázat a földre terít, az ág|4 ffisije közt maga
Zriny legelői kivont karddal és egy tetod pfijwpal a Mdoa álló U rökökre rohan, kik közt minekdőtte még efresztend* drága életéért
illepdőképea bosznt állhatott volna, 4t a jaaMqfaoknak három golyóbiea a jEöldre verte, melyen való örtmöket a, tórökök #fyiwAány áila
kiáltással jelentették; aZriny magrémölt magyarjai 6 teék horvá^ai
pedig a várba visszafatamcidtak, kiknek oda a Wr4k»k utátök
tak, őket, magéig tfirhető kárával Qttákx vágták, és GM*
hagytak közlök életben, az agswnjokon s gyemawkeken kivti, akitot
QrökO» rabságra vitted Azonban mikor a tfiftkak a várban fel a alá
kutatnának, és a prédái egymáa taébftl k^odn^k, a tdz a
ros toronyhoz jut, azt fellobbautja, melynek a törObök köwl
háromeseren lőnek áldozativá, Nagy sirást-riváit pkaseM 49 kivftl a
török táborban, ki atyját, ki fiit, -ki egyéb rokonságát
é
Mindössze mintegy bósaeaerre teszik % Szigetiéi elvjpMt
mát, de azok helyébe legalábbis elvittek ék vgyaMWji szánra
tyén rabot Somogy, Zala és Vas vánMgyékből magokkal. Más nap
8, sept, mely akkor vasárnapra esett, a Zriny fisjét a tObbidkévd
együtt, amár hátán fekvő Szulsjmán táborához egy ha^tásajira tttatte
karókra s rodakra Mobammed nagy-vezir. Hét£0p pedig küUtafiset a
Zrinjrét a maga öescs$h«z Musta/áboz, a budai basáfx* köidötte, ki is
azt selyembe takargatta, és két paraszt által Győrhöz, a Majimiliá*
király táborába vitette, ahonnan azt az ő egyik ytye Batthyány Boldizsár Csáktornyára vitte, és ott minden érzékeny sziveknek s vitézségét beesülni tidóknak sirán^ozásai között, az ő első
gepán Katalin* és attól való egy leánya s két fia mellái a Sie4t
templomában eltakarittatta* Negyvennyolca esztendős korábfm történt
vitéz halála. Nem hitelre, hanem nevetségre méltó az a bssatt, hqgy
ő ölte volna meg Saulejmánk Mind elaő, mind második feleaégétll
Rosenbet^ Évátél, számos gyermekeit látta, kik közöl itt csak azokat
szükség említeni, akik házasságot s emberkort értek. Csak egy fia
volt, t i. György, ftki & helyébe tárnokmester lett A többiek niná
leányok, úgymint Ilona, először Országú Kristóf, azután Balassa István felesége; Katalin, ki is először Tburzó FertnczcfteJ, azi#áa ForImrével élt házasságban; porottya,, amár emiitett Batthyány
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Boldizsár hitvese; Orsolya, alsé-lindvat Bánffy Miklós kedvese;
Borbála Thuraó Ejtek házastársa; Margit, Homonnay Miklós éleié
párja; és Magdolna, kit Teiefty Utván tartott maga kebelébea 8
ölében.
,
ZsigWMMl* Banainciadik magyar király, negyedik Károly császár és cseh király fia, 1366. észt. fetar. 15. napján született; Nagy
Lajos királyunknak férfi gyermeke nem lóvén, a maga leányát Máriát ennek a Zsigmondnak gaáata . 1372. eszi, aíntán pedig azt neki
el is jegyzetté 1377. észt. Hogy pedig Zsigmondot, a magyarokkal
annál könnyebben me^ierf tte&arf egyszersmind a jövendőbeli igazgatásra alkalmatosadba tehesse, ót még jókor, gyermekkorában, a maga
udvarába hozatta, ott nevelte és a magyar nyelvre awgtanittafcta.
Érezvén Lajos a maga naponként való gyengülését, halála előtt kevéssel, 1382. észt. a lengyeleknek Zólyomba diólát hirdet, és azokat
ide kihíja. A megjelent lengyel rendeknek, a tizennégy esetendós
Zsigmondot királyoknak ajánlja, és azokat annak hűségére felesketi,
azután Zsigmondot egy magyar sereggel Lengyelországba küldi, hogy
ott némely rendetlenségeket hozzon helyre. A gnesnai (gnieznói) érsek Bodzanta, a nagy Lengyelország kapitánya Domarat, és más főembere^ voltak a Zsigmond kísérői. Jól kezdettek eleinte folyni az
ő dolgai, Kozmin várát nem sokára megvette, az engedetlen nassóri
herczeget Szemovjtot keményen szorongatta. Azonban Lajos kevés idő;
alatt meghal, és a Zsigmond szerencséje hirtelen megváltozik. Ugyanis
a lengyelek arra kérték őt egynéhány izben, hogy Domamtot, a felébb emiitett kapitányt, hivatalából tegye ki, melyre mivel nem haj*
lett, a lengyelek annyira meggyülöltúk 'őt, hogy a radotnski gyűlésben elvégezték* hogy nem öt, hanem Hedviget, a Lajos második leányát fogják magok királyának tenni, és annak magok fognak egy
férjet választani. Sokan voltak alak Szemovitot, a maszovi herczeget
szánták férjül Hedvignek. Eleget protestáltak ez ellen a dolog ellen a gyűlésben a Zsigmond jó emberei Bodaanta és Domara^ de
mind haszontalan, aaert az ott levő lengyel főrendek a végesért toeg^
pecsételték^ és a veliczai gyűlésre elküldötték, hogy az ott is erosittessék meg. Ez a gyűlés ugyanazon 1382. e u t tartatott Visliczán
Miklós napján. Megjelent ott Z^iguioud is, hogy a krakónkat és sandeoiiriakat maga hűségére íeleskesse, de abból semmi • sem' lett, mert
Erzsébet, a Lajot* király wv«gye, ezen gyűlésre az tgti és
pfts^öl^t követségbe kftldötte, akik által aat bérU » l a g y
hogy 8em>^sjigmopiiM^ sem másnak hüségéfcé f«l ne esküdjeiekí, migí
ő a maga két leánya, Mária és Hedvig felől rendeléseket nem* te-
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szén. örfmegt réáállottak en»-a Zsigmond ellenségi, és nelri Magyarocsságia vissza kellett jönni Minthogy pedig sokan a lengyelekkö*
sói, nett akartak a még nevtkttan Hedvig után várakozni, Szemovi*
tot választották magok királyának. Ezt hallván a Lajos özvegye £roftet, 1888. esat. Zsigmondot Smwovit ellen Midi ttoftfcftezer magyarnl, akikkel ó Masoviában i g n sok kárt tett SEenovitnek és
jobbágyatok. Kétség Mmi tovább is posstitott vefes* Zsigmond, de
kftifcevetetfttf magái László, opoüai (oppehri) herozeg, aki ez eMtt val<5
toAtmátiú** magyar paktumé volt, fe Ssrawvitnek ő tóté fegyvernjügvist nyert Azooha* a lengyeléinek nagyobb réssé, megsztaés
nélkül Bürgétte Easébetet, hegy Hedviget 6 feozzájok küMje eí, hogy
azt ók mtgfrron&massák; de mivel tovább is szerette volna azt magárnál megtartani ás nevetni, 1S84 eszi Zsigmondot küldötte el, hogy
jflMgtfrm a tagyeisfest, nwg Hedvig értelmesebb esztendóket érne.
Mihelyt meghallották a lengyelek, hogy Zsigmomd akar ó hozzájok
maori* mindjárt ósssegyftlték 8andecz városához, és Zsigmond eleibe,
aki már akkor Labtyóiál járt, követeket ktld&ttek, s neki kereken
megizenték, hogy é heziájok ne menjen, mert ót se királynak, se
igazgatónak nem fogják befogadni; ha pedig esakagyan bemegyen oroágtkba, mint ellenséggel agy fognak vele bánni. Megállapodott Zsign t t d «sen isenetn, ttváUü nem ment Lnblyónál, és esák azt kérte ki
ilengyefekfett, hogy legalább FtabOstig még várakozzanak Hedvig otán.
Azalatt míg «sek igy folynak, némely magyar és horvát főrendek mindiakább^inkább eBdegeusdnek az Özvegy királynétól Erasébettól, és Máriától a Zsigmond jegyesem Nyttván panaszkodtak at
assionyi uralkodás ellen, és Nápolyhól Kis-Eárelyt magyar királynak
meghtfák. Miksr meghalktía Erssébet, és az ó neki kedvezók, hegy
Kis Károly már a MAgyarbiredaUnmba beérkezett; hogy neki annál
inkább dtoálUiassanak, tovább nem halasztották Zsigmondnak Máriával való lakadahmát s faBtekslését, hanem ókét összeeskettették
1*85. esrt. De nem merte Zsigmottd Kis Károlyt Budán bevárni, hanem CsBheraságba hasa szaladt; mely Károlynak értésére esvén, annál
bátrabban sietett Badar*, és magái kevés napok alatt Fehérváron
mégkáironáztatta. Minekxtána ezt a Károlyt Erzsébet megölette, kezdett Zsigmond is valami résst venni az ország igazgatásában, egészen
pedig aalatt adafastt neki által as orsság, és az alatt koronáztatott
királynak Fehérváron 1887. észt, nmrcdis utefeé natján, mig az ó
fcftssige Mária at qjváá fogságban olt A velenosei köret Bari*
Parialm sokat mmmálédstt bénae, hogy Zsigmond « magyar koronát etejerhspse.
.
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felső gondja az volt Zsigmondnak a koronázás után, hogy a
maga feleségét Máriát a fogságból kiszabadítsa, melyben a. már nyolc*
hónap óta szenvedett, annyira is ment a velencz&ek segítsége, az
irju Gara Miklós, Maróthy János, Lossonezy István és mások hűség*
által, hogy azt onnan két hónap alatt szerencsésen kimentette, annak
halálos ellenségeit pedig, Horváth Jánost és egyebeket üldözne, közév
lök Boanyákországban sokakat ol is fogatott 1388. észt. De másfelé
is kellett neki a maga figyelmetességét függeszteni A ráazok ki
akarták magokat vonni az 6 hatalma alól, ezek ellen kellett ő neki
1389. eszi hadakozni, akik ellen agy látszik szerencsés volt, nevezetesen Borics várát, Orsovához nem messze megvette. 1390, esai a
moldvai oláhok rebellis vajdáját, Istvánt kellett az engedelmességre
visszahajtani.
Azalatt mig ennyifelé osztja Zsigmond a maga hadi erejét, Bed?
víg, a lengyel királyné, Gács és Lodomér országokat ő tőle fegyvere*
kézzel elfoglalja. Kénytelen volt ezt akkor Zsigmond behunyt szemmel elnézni, sokfelé való kapásai lévén. Szükségesebbnek Ítélte a Boenyákorazágban zenebonáskodó pártosokat leültetni. Elment tehát oda
1392. eszi, és Dobor várát megvette, melynek az a jó következése
lett, hogy az oda való király Dabissa, személy szerént ő hozzá menti
és neki örökös engedelmességet ígéri Hasonló szerencsével hadakozott 1395. eszi Oláhorsiágban a törökök ellen, akiktói Kis-NUcápoly,
várát visszavette. Mig odajárt, mag nélkül meghalt Mária, az 6 fete-j
sége, mely értésére esvén fi Hedvig férjének, a lengyel királynak, a*
egész Magyarországot el akarta foglalni, de Kanisay János esztergomi
érsek öt abban meggátolta.
Azonban Bajazet a török fejedelem mindinkább-inkább terjesztette Európában a maga birodalmát, és Bolgárországban is kezdette
magát megfészkelni. Zsigmond, követei által megintette ét, hogy Boli
gárországnak hagyjon békétt de Bajazet az ő követeit mindaddig\ magánál tartotta, mig egész Bolgárországot el nem foglalta, akkor pe*
dig fegyvereit a követeknek megmutqgatta, és azt izente tólök vissza,
hogy ő az elfoglalt földekhez elegendő jnsát tartja. Minthogy a törők,
hatalom, nem csak a Magyarbirodalmat, hanem az egész keresztyén*
séget fenyegette, Zsigmond segítséget kért magának Német, Olasz*
Franciia és más országokból, aminthogy sok felől alkalmas segitó
népet is kapott, annyira, hogy mikor roppant hadával megindult Bajazet ellen, azt mertq mondani, hogy ha az ég leszakadna is, azt az,
ő tábora, kopjája hegyén meg tudná tartani. Orgova és Vidin várain
próbált Zsigmond szerencsét, és azokat a törököktói visszavette. On-
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nan Nagy-Nlkápoly várához szállott, közel oda, amint az Olt vize a
Dunába szakad. Már itt elhagyta öt az eddig kedvező szerencse. A
heves firaacziák nem tártát az 6 rendeléseit, hanem külön tállalkoz*
lak, és a törökökkel idd előtt összecsaptak. Tburöczy azt irja: hogy
lovaikról leszáHottafr, és gyalog viaskodtak a törökökkel, lovaik pedig a táborba visszaszaladtak, melyeket a magyarok és más nemzetek látván, azt gondolták, hogy a francziák már mind megfialtak,
mely képzelődés annyira megrettentette őket, hogy mindnyájan futáshoz készültek. Azonban a francziák derekasan küszködtek ugyan,
de a sokkal- nagyobb erőnek engedni kénytelenek lévén, a derék táborhoz visszaszaladtak. Nyomokban voltak mindenütt a győzedelmes
és neki bátorodott törökök, és kevés ellentállás után az egész keresztyén tábort szélyelverték, és nagy vérontás közt elszélesztették. Ez a
veszedelem 1896. eset. sz. Mihály napja tájban esett. Látván Zsigmond népének veszedelmét, Kanisay Miklóst és Gara Jánost Magyar*
országra visszaküldi, hogy itthon a szerencsétlen történetről tegyenek
htrt, és az ő képében az országot Igazgassák,' maga pedig kevés kísérőivel a Dunán Eonstantinápolyba evezett, onnan talán Bhódus szigetébe is elment, és a következett esztendőnek elején zádori hajókon
jttfc vissza Dalmáeziába.
iáig odajárt, némely nyughatatlan emberek, p. o. Laczk István
é» egyebek, a Kis Károly fiát Lászlót Hápofybol királynak méghittáfc, de annak előtte forogván atyja szomorú példája, még ekkor nem
nert erjtini. Mindezért, mind máskori hűségtelenségeiért, Zsigmond
Laczk Istvánt a körösudvarheryi gyűlésen megölette 139S. észt. Be
még ezzel nem fogytak el az ő roszakarói, sőt annak megöletéséhez
hozzá járulván Mária halála óta az 6 fajtalan élete, az ország nagyjainak nagyobb részét magától annyira elidegenítette, hogy azok őt
t&99. észt. Budán elfogták, és a visegrádi Tárba fogságra vitték. Onnan Gflra Miklós ő t kezességen kivette, és hogy a nagyobb veszedelemtől megoltalmazhassa, a maga várába Siklósra vitte. A voH Zsigmondnak szerencséje, hogy a főrendek közt hasonlás támadt, és nem
egyezhették meg benne, kit tegyenek ó helyébe királynak. Némelyek
Albert ausztriai herezeghez, mások a lengyel királyhoz, mások ismét
NÉpolyi Lászlóhoz ragaszkodtak; Gara Miklós pedig egynéhányad
magával a Zsigmond visszálHttatását sürgette, és annyira is boldogult, hogy a rendek megegyezésével, tizennyolez hétig tartott fogsága
után, 6t Siklósról szabadon bocsáttatta, m. u. vele azoknak grácziát
Ígérteiét* volna, akik az ő fogságát okozták. A hazánkbéli irtk az 6
fogságát nem 1899., hanem: 1401. esztendőre, április vegére teszik,*
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amely ugy látszik hihetőbb is. Ugyanezen esztendőben október végén
adott Pápán költ királyi levelében grácziát mindazoknak, valakik csak
ő ellene vétettek.
Ez idő után mindég kegyelmesebben bánt 6 az engedetlenekkel
és rebellisekkel, mint annakelőtte, melylyel igen sokat nyert Sokat
nyert azzal nevezetesen 1403. eszi, amikor Bebek Imre, Hervoja és
mások Nápolyi Lászlót Dalmácziába hittak, és Zádorban királynak
koronázták; mert akkor is mind azoknak grácziát hirdetett, valakik
Lászlóhoz hajlottak, és ebből az lett, hogy az ő hűségére oly sokan
visszaállottak, hogy Lászlónak három hónapi rövid királysága után,
Nápolyba haza tellett pironkodni. Sok viszontagságai között, különös
húségét tapasztalta maga iránt Debreczen városa lakosainak, és épen
azért erősítette meg azoknak 1405. észt. régi szabadságaikat, és azokat ujakkal is toldotta. Ugyanakkor azt is parancsolta, hogy az a város kőfallal keríttessék be, de bizonytalan micsoda sikere lett a parancsolatnak. Nfim volt többé panasz Zsigmondnak életére sem, m4 \\.
Borbálát, a Ciliéi gróf leányát 1400. észt. elvette.
Másképen is igyekezett ő az ország nagyjainak szivöket meg*:
nyerni; nevezetesen 1408. észt. feleségével Borbálával együtt a sárkány rendet felállította, és abba a felsőbb rangú magyarokat bevette,
p. o. Garai Miklóst, Tamásy Jánost, Laczk Jakabot, Maróthy Jánosi
Széchy Miklóst, Cheh Pétert, Csáky Miklóst, Nádasdy Mihályt és másokat. Akiket ő ezen rendbe bevett, azoknak királyi kegyelmét ígérte,
sőt azt is magára vállalta, hogy ha azok meghalnak, az ő árváiknak
és özvegyeiknek, ugy fogja gondjokat viselni, mint maga. saját gyermekeinek és tulajdon feleségének. Ezenkívül azt is fogadta, hogyha
ezen rendnek valamelyik tagjára meg talál haragudni, az olyannal,
nagy indulattal és furiával nem fog bánni, hanem annak dolgát a
rendek többi tagjai eleibe terjeszti, és amit azok ítélnek, azon meg
íog nyugodni. A rendek tagjai pedig a többek közt arra kötelezték
magokat, hogy akármely veszély értésökre esik, mely a királyi házat
fenyegetné, azt unnak bejelentik, s az országot mindenféle ellenségi ellen hűségesen ótahnazzák. Ezenkívül kőtelességök volt azoknak, hogyha
valaki közölök meghal, annak temetési pompáján mindnyájan megjelenjenek, aki pedig oda el nem mehetne, a megholtért hanuincz misét szolgáltatni tartozzék. Csak egy nap tartoztak ugyan a megholtat gyászolni, de a gyász ruhát más nap valami szegénynek kellett
ajándékozni s a t. Megváltozván Zsigmondnak maga viselete, megváltozott a mások ő iránta való hajlandósága is, és nem caak a magyarok, hanem más nemzetek is annyira becsülték őt, hogy 141Q.
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esst. rénsi oászániak választanait. Azután való esztendőbe* az angol
király, Stobes János nevft követét küldette ő hozzá, hogy az által barátságát kikérje, és a két hatalmasságnak országai közt kereskedést
Állítson tA, de micsoda sikere lett ennek a követségnek, bizonytalan.
Azonközben nem felejthette Zsigmond Oács és Lodomér országokmk lengyel hatalom alá való jutását, dé sem ideje, sem költsége
arra sem lévén, hogy azokat fegyverrel vegye vissza; a lengyel királyi Ulászlót Lublyóba hitta, hogy ott azon országok felől személyesen végezzenek egymással Egy ideig tartott tanáoskozás után, 1412.
•észt mart. 15. napján örökös békességre, és ilyen egyezségre lépett
a két király: hogy mind Veres-Oroszország, mind Podolia maradjon
a lengyel hatalom alatt mindaddig, mig vagy Zsigmond, vagy Ulászló
meghal, sőt azután is öt esztendeig, és azon öt esztendő alatt hatá?oezft meg aztán Magyar és Lengyelország, melyikhez tartozzanak az
mnlitett tartományok. Hasonlóképen Moldvaországa is lengyel kéz közt
Maradjon, hanem mikor Zsigmond a törökök ellen hadakozik, akkor
tartozik a lengyel király a moldvai vajdát arra kényszeríteni, hogy
Zsigmondot egész erejével segitse, ha pedig a vajda nem akarna segítséget adni, akkor Zsigmond és Ulászló, Moldvaországot egymás
közt osszák két felé. Megkószülvón a békesség, Zsigmond Ulászlót
-belebb ifc hitta Lnblyóból az országba, hogy itt a nevezetesebb városokat nézae meg. Elfogadta Ulászló a hivatalt, és először Kassára,
Tokajba, Detoeczenbe* Váradra, Egerbe, onnan Budára átázott, melyfcett hasonlító királyi udvart, épületeire, pompájára és fényességére
tiéove, az akkori irók abban az időben, egész Európában nem tartottak. Ugyanakkor másunnan is sok fejedelmi ember érkezett Budára,
úgymint a bosnyákomági király, ausztriai, bajor hereaegek, ezenkivfil
Franozia, Olare, Cseh, Bolgár, Görögországból sok nagyméltóságú személy, akiket Zsigmond bajvivásokkal, a Csepel szigetében való vadászattal, és egyéb efféle mulatságokkal gyönyörködtetett. Mintegy öt
hónapi mulatása után Ulászló haza indult. Visszaadta neki Zsigmond
Lengyelország arany koronáját, a királyi pálezái^ arany almát, és
egyéb drágaságokat, melyeket még Erzsébet, <*tel Lajos király édes
anyja hozott vala el Lengyelországból, mikor aniuk igazgatásából hazajött. Még ugyanezen esztendőben Balogba vetette Zsigmond Ulászlónak a tizenhárom, vagy inkább tizenhat szepességi várost, kilenciveunyolczezer hatszáz hatvanhat forintba, de amely summát ennél
mások többre, mások kevesebbre tesznek. Ect a pénzt kiváltképen
asért vette fel, hogy a vdenoztok ellen kezdett hadst annál kQmy*
nyebben folytathassa, akik őt egész DalmicadWl ki akarták szorítani
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De sok oka volt neki arra, hogy azokkal 1413. észt. békességre, legalább öt esztendeig tartandó fegyverszflnésre lépjen.
Nem utolsó volt azon okok közöl az a veszedelmes szakadás az
anyaszentegyházban, mely már harminczöt esztendő olta várta az orvosló kezeket; t. i. annyi esztendő olta szüntelen két pápa volt, akik
mindketten magokat törvényes pápáknak tartották, és egymást üldözték. A közelebb irt esztendőben pedig, már annyira ment a dologf
hogy nem két, hanem három pápa volt, kik egymással vetélkedtek,
u. m. XXIII. János, XII. Gergely és XIII. Benedek. Minden jól gondolkodó Óhajtotta ezen hasonlásnak elenyészéséi Maga János pápa követei által Zsigmondra bizta, hogy rendeljen időt és helyet a közönséges eklézsiai gyűlésnek, melyen a három pápa közt fenforgó pert
az összegyűlendő atyák eligazítsák. Zsigmond az egész keresztyónséghez intézett levelében kihirdette, hogy ő a gyűlés helyéül Konstanczia (Kostnicz) városát választotta, a gyűlésnek ülései pedig 1414.
észt. nov. 1. napján fognak elkezdődni. Minekelőtte a gyűlés beállott
volna, elment Zsigmond János pápához, és Ő vele először Placentia,
azután Lauda városában hosszas beszélgetést tartott. Még az emiitett
esztendőben Achen városában magát ezüst koronával megkoronáztatta,
nov. 8. napján onnan Konstancziába indult, és oda még karácsomra
el is érkezett, ahol ö előre olyan jó rendeléseket tététett, hogy az
amintegy százezer idegen, akik oda gyülekeztek, és azoknak lovaik,
semmi szükséget nem láttak. A következett 1415. észt. a gyűlés fő
czéljának elérésén munkálódott Zsigmond, és először is János pápát
vette sok küszködés után reá, hogy a pápaságról lemondjon. Azután
Gergelyt akarta arra venni, de Gergely ezt a gyűlést nem akarta törvényesnek ismerni, azon az okon, mert azt az ő ellensége János pápa
hitta vala össze. Hogy tehát az összegyűlt atyák ő vele annál könynyebben bánhassanak, jul. 4. napján, melyen a tizennegyedik ülés
tartatott, Zsigmondot tették elölülőnek, amikor aztán Gergely levele
által a gyűlést törvényesnek vallotta, és a pápaságot hosszas erőltetés nélkül letette, és azzal Zsigmond is az elölülő helyet ott hagyta.
Már csak Benedek volt hátra, akivel le kellett volna tétetni a pápaságot; de ez Spanyolországba vette vala magát, és ámbár hetvennyolcz esztendős öreg volt, még is legerősebben ragaszkodott a pápasághoz. Arra határozta tehát magát Zsigmond, hogy Spanyolországba
elmenjen, és ott személy szerént beszélje reá Benedeket a pápaságról
való lemondásra. September 18. napján érkezett Zsigmond Perpinián
városába, de ott Benedekéi; sok untatás után se vehette semmire,
mindazáltal a? a haszna volt ennek az ő utjának, hogy az arragoniai,
29*
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castiliai és navarrai királyokat a Benedek iránt való engedelmességtői elvonta, és tőle egészen elidegenítette, akik pedig annak mind
ekkoráig nagy pártfogói voltak.
Azalatt mig Zsigmond Spanyolországban járt, a francnak az angolokkal megütköztek. Zsigmond feltette magában, hogy ezen két
nemzet közt békességet szerez. Minthogy pedig a francziák vesztettek
vala a hadban, ugy gondolkodott, hogy azok könnyebben fognak haj*
lani a békességre. Először is tehát azokhoz ment, és 1416. észt. mart.
1. napján Parisba érkezett. Minekutána ott Károly királynak eszét
megértette, Angliába indult. Mikor ott a partra a maga tizennégyszáz kisérő magyarjával kiszállott, készen várta őt a király országának nagyjaival, és őt igen nagy örömmel fogadta. Május 7. napján
vezette be őt a király Londonba, és neki Vestmfinsterben, a maga lakóhelyében mutatott szállást. Már közel végrehajtó Zsigmond a békességet, mikor Parisból izenetet vészen, hogy Károly király neki tett
ígéreteitől elállott, és őt a békességnek további eszközlésétől eltiltja.
Megboszankodott ezen vízeszfiségen Zsigmond, és az angolokkal a francziák ellen Kantuáriában szövetséget kötött aug. 15. napján.
.
Ezekután Zsigmond Konstancziába (Kostnicz) visszaindult, és oda
1417. eazt 27. jan. az atyáknak nagy örvendezéseik közt érkezett
meg, onnan való elmenetele után másfél esztendővel. Sok viszálkodás
után meglett Márton napján a pápa választás, és épen azért választotta magának az uj pápa az V. Márton nevet. Mihelyt megtudta
Zfeigmond, kire mentek a voksok, mindjárt bement a választóhelyre,
és ott az uj pápát, annak lábainak megcsókolásával tisztelte meg, ée
mikor az onnan lóháton kijött, annak lovának zaboláját jobb felöl ő
fogta, másfelől pedig a brandenburgi választó fejedelem, akinek már
azelőtt Zsigmond négyszázezer forinton Brandenburgot eladta, és akinek maradóid közöl való a mai porosz király. Vége lett egyszer ennek a hires gyűlésnek 1418. észt. április vége felé; de vége lett a
velenczésekkel kötött fegyvernyugvás idejének is; és épen ezért Zsigmondnak haza felé kellett indulni Konstancziából. Útjában eleibe mentek neki a velenczések követei Passau városában,,vés bizonyos feltételek alatt kérték őt a békességre, de ő arra akkor nem állott, ámbár
hatezer aranyból álló ajándékkal is kínálták. 1419. észt. február elején ért haza Zsigmond Pozsonba.
Azután való esztendőben, Venczel halála után, cseh királynak
koronáztatott Prágában, a Húsz János követőinek elienökre, akik ellen
ő. azután közel halálig hadakozott, még pedig többnyire mindég szerencsétlenül. Ezek a hussziták Ulászlót, a lengyel királyt hittak vala
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meg cseh királynak, de m. a. Zsigmond ő vele 1423. eszi békességet kötött, többé Csehországnak Zsigmondtól való elfoglalásán nem
iparkodott. Ekkor ismét behitta volt ót Zsigmond Késmárkra és Lőcsére.
Ebben az esztendőben ismét más nagy vendégei is érkeztek ő
neki, n. m. az anstriai, bavariai (bajor) siléziai herczegek, és Mánuel
a görög császár. Ennek jövetelét meghallván, eleibe ment a főrendekkel, és ugy kisérte be öt Budára. Ennek elmenetele után, Amnrát török fejedelem követe érkezett ő hozzá, aki látván az ő udvarának fényességét, annyira elbámnlt, hogy alig tudta nra kívánságát előadni, ajándékit mindazáltal előmutatta, és két esztendeig
tartandó békességet nyert. A következett esztendőben Erik a dán
király jött Zsigmond látogatására. Ezzel elment maga is Krakóba,
Zsófia lengyel királyné koronázása pompájára. Ott létében ismét megerősítette Ulászlóval való barátságát, és az ő neki a husziták ellen
ötezer embert igért Erik visszakiBérte őt onnan Budára, maga pedig jernzsálemi útját tovább folytatta. Azután kevéssel a portugál
király fia jött az ő udvarába tapasztalás kedvéért. Ez a királyfi,
mint Portugalliában hallatlan újságot, ugy adta hirfll atyjának,
hogy a Duna keresztfii fagyott.
Már egynéhány esztendőktől fogva, akármerre fordította Zsigmond a maga fegyverét, mindenfitt szerencsétlen volt. Szerencsétlen
volt nevezetesen 1428. észt. Báczországban Qalambócz váránál, melyet a frigyszegő törököktől akart vala visszavenni. Ezen hadra
semmi segítséget nem küldetett neki a lengyel király a moldvai
vajdával, melylyel pedig tartozott volna az 1412. esztendei alku
szerént, melyről felébb volt emlékezet. Erről a dologról panaszkodott Zsigmond, mind magánál Ulászlónál, mind a lengyel főrendeknél , mind a litván herczegnél, Vitáid Sándornál, levelei által.
Sándor herczeg tartván attól, nehogy a levelezésről fegyverkezésre
kerüljön a dolog, azon volt, hogy Zsigmond és Ulászló erről á dologról szemben beszéljenek s végezzenek. Annyira is boldogult, hogy
Zsigmond feleségével együtt 1429. eszi Luczkó városába ment, éf
azt kívánta Ulászlótól, hogy a régi egyezés szerént, Moldvaországon
osztozzanak meg, de azt Ulászló holmi keresett színek alatt csak
mellőzte, melyen Zsigmond megboszankodván, feltette, hogy Sándor
herczeget, aki maga is megjelent volt Luczkóban, és aki neki kedvesni látszott, Litvániában királyivá teszi s koronáztatja. Mikor 1430.
észt. a norímbergai (nürnbergi) diétán volt Zsigmond, onnan követeit el is indította volt a koronával Litvániába, de a Sándor halála ezt a pert ketté szakasztottá.
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Haza fordalt volt ugyan Zsigmond 14SÍ. eszi Budára Norimbergábol, de itthon kevés ideig mulatott, haftem Olaszországba iadőlt, hogy ott magát Majlandban, a császári Tas koronával megkoronáztassa, mely nov. 25. napján meg is lett, a sz. Ambrus templomában, a majlandi érsek által. Azutánis ugy látszik mindenkor
Olaszországban mulatott Zsigmond, ott sok kedvetlenség között töltötte idejét Sena (Siena) és más városokban, mindaddig, mig valami
nehezen reámehetett, hogy IV. Eugen pápa őt Rómában, épen pünköst finnepén, 14S3. eszi, az arany koronával megkoronázza. Rómából
Basileába (Bázel) sietett az eklézsiai nagy gyűlésre. Még ugyanazon
esztendőben megkeresték őt ott az Amurát török császár követei drága
ajándékokkal, egy örökös békesség iránt, akiket ő a basfleai templomban hallgatott meg, császári ékességeibe felöltözve. Minthogy a
gyűlésen minden dolgok deák nyelven tolytakj, a németországi fejedelmek pedig ahoz teljességgel semmit sem értettek, azt irják, hogy
Zsigmond azokat keményen megdorgálta, és arra intette, hogy kövessék a magyarok példájokat, akik a magok gyermekeiket alkalmatos tanítók kezei alá adják, és a deák nyelvre idején megtanittatják. Basileából 1434. eszi indult hazafelé Zsigmond. Útjában Regensbnrgban köszöntötték őt a csehek követei magok királyoknak*
Hazaérkezése után többnyire Pozsonban mulatott, hogy onnan
minden országaira ügyelhessen. Mindazáltal nem felejtkezett el régi
lakó helyéről Budáról, hanem azt szorgalmatosán építtette ezutánis ás
csinosittatta. Utoljára 1436. eszi látta Budát, onnan indult el jun.
10. napján a cseh követekkel Prágába. Ezen útjában Iglón adta arról
a cseheknek és morváknak királyi levelét, hogy azok aszerént élhetJiek az urvacsorájával, amint akarnak, akar egy, akar két szín alatt.
Prágába aug. 23. napján érkezett el. örömben töltötte volna ő ott a
maga napjait, annyival inkább, mert a rebellis Rohacz, aki mindeddig
magát neki elleneszegezte vala, kézre került 1487. észt., ezenkívül
a győzedelmes magyarok egynéhány fogoly törököket küldöttek oda ő
hozzá; de felzavarták az ő örömét egy felöl az öregségnek unalmai,
és a halálnak közeledését jelentgető nyavalyák; más felől az ő feleségének Borbálának, az ifjú lengyel királyival ideje előtt való házasságbeli szövetkezései, melyek ő neki jókor értésére estek. Mivel pedig
voltak már Csehországban olyanok, akik örömest nyújtották a magok
keheiket Borbálának, az ő szándéka előmozdítására, és az ő titkos szeretőjét, az ifjú lengyel királyt kívánták inkább magok királyának, mint
Albertet, akit Zsigmond szándékozott maga helyébe hagyni, nem bátorkodott Zsigmond benn Csehországban Borbáíát maga határi köaé
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szorítani, hanem, vele együtt, ha mind bejbegen, i s v Morvaországba,
Znoim (Znaym) városába utazott, és ott öt fogságé tétette. &w*en. tes*
tében a nyavalyáknak mindinkább vaW hatalmazás&t, halála előtt
kevéssel, a nála lévő magyar és cseh f&emberefcet szobájába b^bi^
raJja, és azoknak királyul a maga vfjót Albert ausztriai b w w g e t
hathatos szókkal ajánlja. Rendelését megtévém, ugyanott Znajmtoft
meghalt 1437. eszi, boldogasszony fogantatása napján, eletének;
hetvenedik, magyar királyságának ötvenegyedik esztendejében, Erzsébet leánya maradt Borbálától, aki a most említett, Albertnél volt
férjnél. Hága hagyása szerént, holtteste Váradra hoaatott, fe a AZ»
László* lábaihoz temettetett, ahol 6 életben nem egyszer ábitatos,kodott Bensner Miklós a következd versekbe foglalta rövideden az
ő életét:
Marchio Brenne, tuus foeram: mox Pannonig, ora
Et regni tenni frena Boeme tol
Sat felix pacis stndiis, sed inutilis armis
Adversante gero Turcica bella Deo.
Cnra mihi servire Deo, dare praemia Mnsis,
Et colere, et doctos semper amare Viros.
Jnra sequi signata; breves extendere census,
Et dare quae faciles vix tribuere Dei.
Concilium Patrum cogo, regnumque Lemannum
Qua medio Rnenus dividit amne lacum.
Pontifíces Latio pello tre§ őrbe; peractis
Bis septem lnstris compleo fata senex.
Znárd. Lásd Szoárd.
Zvdar. L. Gzndar.
Zvns vagy SzAs János. Horvát és dalmátországi bán volt, első
Lajos király alatt 1857. észt. és azután is. Mások Chunz vagy Chns
Jánosnak is nevezik őt; és igy talán ő* volt az a Chucz János magyar, aki első Lajossal 1350. észt. odajárt a nápolyi hadban, és akiről azt irja Gravina, hogy minekutána ott a szent severini gróf
maga hitét egynéhányszor megszegte volna, Lajos az ő birtokira nyomult be, azokat elfoglalta, és azokat Laczk Istvánnak, az erdélyi vajdának,
és ennek a Chucz Jánosnak ajándékozta. Az ő bánságában 1357. észt., minekutána ismét felbomlott a békesség Lajos király és a velenczések
közt, kétszázezer főből allé táborral beütött Lajos Dalmácziába; roppant seregének felét Zuus bánnál ott hagyta, másik felével pedig

maga Istria felé a szárazon Olaszországba a velenczések tartományira sietett. Mind a két oldalról nagy szorongattatásokat kellett
kiállani a velenczéseknek, kik is a békességet, melyet azelőtt keléssel oly igen olcsón megvehetnek vala, már most agy kívánták
megvásárolni Lajostól, hogy Tragor (Trau) és Spalatró városait neki
Önkényt általigérték. Megtudták ezt ezen két városnak lakosai, hogy
tehát őket a velenczések ilyen áruba ne bocsáthassák, ő velők ne
kalmárkodhassanak, és hogy Lajosnak annál inkább kedvét találHassák, a velenczéseket megelőzték, és magokat ennek a Zntts bánnák önkényt általadták. Mikor Nona városát ostromlaná Zuns, Sibeník (Sibenico) városa hozzá izent, és a magyar korona alá állott,
dé Nona mindaddig fejeskedett, mig az éhség Őt is engedelmességre hajtotta. Ezt a Znnst rendelte volt ki Lajos 1358. észt.,
Széchy Miklóssal azon véres zenebonának megvizsgálására, melyet a
múlt esztendő végén egy Jakab nevű esperest támasztott volt Tragur városában. Lásd Széchy Miklós.
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