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DE FRANCÉ

HORÁIBÓL.

xiv. század, melyet méltán nevezünk az Anjouk korának, a
magyar történelem legfényesebb szakasza. Míg a nemzeti egység
ereje, a király tekintélye, az ország terjedelme nagyot gyarapodott e korszakban, az alatt a nép jólétben, gazdagságban elégülten élt, az ipar és kereskedés,
a tudomány és művészet felvirágzott.
Érthető, hogy Magyarországot archiregnumnak, Európa főországának kezdék
nevezgetni, s a magyar király barátságát
mindenünnen keresték.
Pedig ezen, történelmünkben többször visszakerülő, gyors föllendülést közvetlenül igen szomorú idő előzte meg.
Ama, szinte rendessé vált szokás,
hogy a fölserdűlt korona-örökös, mint
ifjabb király az ország harmadrészében
függetlenül uralkodott, a bomlás csiráját fejtette ki, melynek a I V . Béla és
V. István között ismételten kitört viszá-
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lyok, a szerencsétlen Kún László uralkodása, I I I . Endrének szilárdságra már nem juthatott kormánya, az Árpádház kihalta után pedig a trónkövetelők és pártkirályok
vetekedése hosszú évtizedeken át bő táplálékot nyújtott.
Mintha az ugyanakkor részekre foszladozó német birodalom s a függetlenségre törekvő német fejedelmek példája nemcsak a lengyel földön vonzott volna ! Nálunk is
találkoztak, kik mentől nagyobb önállóságra vágyódtak,
habár e vágy a királyi hatalom csorbításával, a törvények
megvetésével, a középsorsú nemesség és nép elnyomásával járt is.*
Leginkább felötlő typusa ez iránynak T R E N C S É N Y I C S Á K
M Á T É , ki mint szellemi tehetségével, úgy anyagi erejével is
felülmulta kortársait és független, csaknem királyi hatalmát kiterjesztette a róla máig is Mátyusföldnek nevezett
nagy vidékre, mely a Duna mentén Pozsonytól Visegrádig
s a Dunától északra a Kárpátok határgerinczéig, sőt azon
túl is terjedett.
Valóban szerencséje volt a magyar nemzetnek, hogy
trónjára a Gondviselés Károly-Róbertet, szent Lajos franczia királynak, a bölcs és hatalmas uralkodónak unokáját
helyezte, kinek családi hagyományon alapuló igyekezeteit
az ország integritásának megőrzésére főleg a középsorsú
nemesség hathatósan istápolta s hosszú küzdelem után győzelemre is segítette.
Mert a királyi egységes hatalom helyreállítása nem járt
hosszantartó és kemény küzdelem nélkül, mígnem a szétvonó elemek paralyzálva, a hatalmaskodó zsarnokok leti* K á r o l y király saját szavai : «Nobis
in aetate tenera constitutis et nondum
piene regni gubernacula adeptis, dum
infideles barones et nostrorum progenitorura, quondam illustrium regum Hungáriáé nefandissimi proditores, commissoresque in eorumdem regum personas
multiplicis eriminis laesae maiestatis, op-

presso regali solio, regnum et regia iura
undique occupata detinerent manu violenta, fideles regni nobiles potiores, ne
nobis et sacrae còronae devotione debita
adhaerrent, d i r ® necis perimentes excidio
ceteros inferioris status fine vario consumentes.· FEJÉR. C D . v n i / i n . , 593.
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porva, részben kiirtva levén, a nemzeti lét legvitézebb
harczosai sorából új aristokratia lépett nyomukba.
E kort tevén kutatásaink tárgyává, okvetetlenül nagy
figyelmet kellett fordítanunk Trencsényi Csák Mátéra, ki
teljes két évtizeden át határozólag folyt be Magyarország
isorsára. Kit ne érdekelne e felötlő alak, ki a nép hagyományában máig is él ?
.•
E férfiúval foglalkozik tanulmányunk... Nem annyira
életrajzát adjuk, mihez adataink elégtelenek, mint inkább
a kort rajzoljuk, melyben vezérszerepet játszott, s a melybe
hogy őt helyesen beilleszszük, lehet csak feladatunk.
Az olasz múzeumokban nem ritkán látunk reconstruált
szoborműveket. A föld színe alatt, vagy a tenger fenekén
találtak római és görög jeles művekből egyes darabokat,
torsókat, melyekhez a hiányzó részeket jeles művészek
nem kevesebb elmeéllel, mint művészettel hozzácsinálták.
De megesett az is, hogy utóbb a hiányzó eredeti részeket is megtalálták, miből nem egyszer kitűnt, hogy a reconstruáló művész minden igyekezete· daczára sem helyesen egészítette ki a torsót.
·
Ilyesmi megeshetik e művünkön is — annál könnyebben, minthogy oly mozaik kép helyreállításához fogtunk,
melynek csak egyes kövecseit tartotta fönn számunkra,
késő unokákra, a mostoha idő.
De ez nem lankasztotta komoly igyekezetünket, melynek eredménye aligha több, mint hogy egy-egy nyommal
előbbre vittük édes hazánk történetének ismeretét.
A rómaiaknak ugyancsak jeles történetíróik voltak,
kiknek művei sok tekintetben máig is nehezen elérhető
mintáink: mégis csaknem két évezredbe telt, míg Niebuhrban és iskolájában a római történetírás regenarátoraira talált.
Iparkodtunk teljesíteni kötelességünket: kutatni a mily
mélyre csak lehetett, s az igazat fürkészni.
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Azonban már ez, általunk tárgyalt középkor egyik bölcsésze helyesen mondá: «Igyekezzünk bár, mennyire csak
tőlünk telik, mégis könnyen megtörténik, hogy sokféle
csorba esik munkánkban».*
A z emberi művek tökélyesedése lassú munka . . .
Ha az újabb korok történetírójának az a baja, hogy
nehéz a történeti adatok súrú berkében eligazodnia, a
xiv. század történetírója mentségeid még mindig az anyag
elégtelensége szolgál.
* KEMPIS T . I, 19. Nogáll fordításában
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a Csák nemzetséget egyhangúlag Szabolcs vezértől, Előd fiától, származtatják. Árpád
Elődnek, a honfoglaló sereg második kapitányának, osztályrészéül a nagverdőt adá, melyet most Vértesnek nevezünk. Ezen erdő aljában, valamely fertő mellett
Csák, Szabolcs unokája, sok idő múltával várat épített,
melyet magáról Csákvárnak, nevezett el. E várat Szár
László fiai, András, Béla és Levente idejében a magyarok közös elhatározásából lerontották.*
Történeti tény-e, mit a krónikák előadnak, vagy a
tényleges állapotról kölcsönzött lehozás? Ki merné eldönteni. De minden esetre tény, melyet a xm. századból fenmaradt okmányok igazolnak, hogy a Csákok ősi birtokai
nagyobbára a Dunán túl, Fehér vármegyében terűitek el,
hol Székesfehérvártól északra fekszik Csákvár is, mely a
Csák nemzetségnek a xm. században kétségtelenül birtoka
volt.** E várat pedig aligha egyébért rontották le a herrónikáink

* í g y B é l a Névtelen j e g y z ő j e , KÉZAI
SIMON, a bécsi képes, dubniczi s a többi
krónikák M . FLORIANUS kiadásában (Fontes Domestici n , 42, 72, 126. m , 30,)
** L á s d C s á k Miklósnak végrendeletét
1237-ből, melyben Ugrin esztergami ér-

sek e testvérének birtokai, köztök C s á k v á r i s , felsoroltatnak. Hazai
Okmt. 1,
16. V e s d össze NAGY IVÁN értekezésével
a Csák nemzetség ágazatairól
az 1885—6.
T«r«í-ban.
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czegek, mint azért, mert a pogánysággal, Vatával éstársaival tartottak, kiknek főereje szintén a Dunán túl
volt.
Azután szinte száz esztendeig a Csákokról nem hallunk semmit, mígnem II. Géza magyar király (uralkodott
1141-— 1 1 6 1 ) Csák Pálnak hű szolgálataiért örökös birtokú!
Temes földét adományozza.*
A Csákok szapora nemzetség lehetett. Valószínű, hogy
a vereség után, melyre várok lerombolása következett,
megosztoztak nagy terjedelmű nemzetségi birtokaikon, és
felbomlottak egyes ágazatokra, családokra, melyekkel a
xiii. század második felében nemcsak a dunántúli vármegyék
szinte mindegyikében, de az ország többi részeiben is
találkozunk. Természetesen mennél többen voltak, annál
kevesebb jutott egyre a közösből. A tisztességes megélhetésre, úgy látszik, mégis elégjök maradt; nyoma legalább
nincs, vagy valakire rászorúltak, valamely főúr szolgálatába
szegődtek volna. Sőt hogy a vitézi rendben számot tettek,
megmutatták I V . István uralkodása alatt is (1162).** Azonban az sem igen fordúl elő, hogy zászlós urat vagy csak
vármegye-ispánt, a mi annyi, mint a mai főispán, .találnánk közöttük. .
... : A ki a Csák nemzetséget, vagy legalább annak sopronyi · ágát ismét gazdagságra és tekintélyre emelte, az
pap volt.
.
. Az egyház a középkor amaz aristokratico-oligarchicus
világában az egyedüli demokraticus elem volt — századunk értelmében vévén e szót. Főnökeit: a pápát, érsekeket, püspököket, apátokat, prépostokat, le a barát guardiánig, szótöbbséggel közvetlen alantasai választották. Frá
Gentile pápai követnek, vagy miként mi őt közönségesen
hívjuk : Gen'tilis bíborosnak a xiv. század elején Magyar* Hazai Okmt. i. i.
** Dubniczi
Krónika,
M. F l o r i a n u s , F o n t e s domest. m . 36.

;
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ország számára kiadott választási szabályai* szabatosak.
Habár a választói aktív' jog bizonyos föltételekhez volt
kötve, a választási passiv jog korlátlan vala: püspöknek,
érseknek, pápának megválaszthattak mindenkit. Választottak is nem egyszer világit püspökké, érsekké sőt pápává, és nem ritkán valamely szerény szerzetest, ki pásztorból, a varga fiából lett azzá. — Ügyeit az egyház közös
gyűléseken végezte. Az egyház törvényeit, szabályrendeleteit közös gyűléseken hozta s ezeken látott törvényt.
E gyűlések vagy zsinatok hol az egész világra szóltak,
hol csak egyes tartományokra, egyházmegyékre, kerületekre, szerzetes rendekre vonatkoztak. Egyházi fölött csak
egyházi ítélhetett s a vesztett fél ügyét egész a pápáig, a
köz-zsinatig föllebbezhette.
Ily elvek· mellett Csák U.grinnak, ki a. Csákokat ismét
fölsegítette, nem volt szüksége nagy terjedelmű birtokra,
hogy magát az ország első főpapi méltóságára felküzdhesse. Előbb (1185.) zágrábi, aztán (1188.) győri püspök,
végre (1204.) esztergami érsek volt; mint ilyen kiterjesztette pártfogását öcscsére, Miklósra, immár Pozsony vármegyei ispánra, jóravaló, szerző emberre, ki királyát II.,
vagyis jeruzsálemi Endrét külföldi útjában is kísérte, tőle
adományban jószágokat kapott. Az. érsek is reá hagyta
minden szerzeményét.
Ezen, ekként felgazdagodott, tekintélyre és hatalomra
jutott ágból származtak a máig is virágzó Kisfaludyak, eme,
a hazának annyi jelest adott család, mely koszorús költőinket, Kisfaludy Sándort és Károlyt, nemzé. Mióta Kisfaludy Károly a töredékében is nagyszerű «Csák Máté»
czímű drámáját írta, úgy él annak hőse az irodalmi közvéleményben, sőt némely részben a históriai tudalomban
is, mint a «szeplőtlen szabadság» hőse. E nagy írónk köl* Vatikáni

Magyar

Okmánytár

Magyar Tört. Életr. 1887—8.

i. sorozat, u . kötet, 288. lap.
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tészete oly dicssugarakkal vevé körűi Trencsén egykori
hatalmas urát, — hogy a későbbi költő, ki más felfogással
merít a történelemből, a köztudalommal szemben sikamlós
helyzetbe jön. Pedig a históriai kritika előtt Csák Máté
nem egyéb rakonczátlan dynastánál, önfejű és önző kényúrnál s középkori rabló lovagnál. Még annyira nemes alakot
sem visel, mint a németek Götz-e, kinek bűnei mentséget
találnak a korviszonyokban.1
Csák Ugrin esztergami érseken kívül ugyáncsak a
2
x i i i . század első felében még két Ugrin nevű érsekkel
találkozunk: Ugrin kalocsai és Ugrin spalatoi érsekkel,
kik mind ketten a Csák nemzetségből valók.3
.
Ugrin kalocsai érsekről tudjuk, hogy a Sajó melletti
szerencsétlen ütközetben (i241) a tatárok ellen vesztette
életét, míg a spalatoi érsek személyiségéről és jelleméről
a kortárs és szemtanú érdekes rajzával szolgálhatunk, mely
ha kissé elfogúlt szerzőre vall is, annyiban érdekes, hogy
typusát adja a magyar főurak, még ha főpapok voltak is,
akkori viselkedésének.
A dalmát tengermelléki városok népe az időben szerfelett nyughatatlan volt. Ha az egyik város a másik ellen
nem fenekedett, bizonyosak lehetünk benne, hogy a polgárok magok közt viszálkodtak. Spalatonak a x i i i . század
közepén mindkét villongásból kijutott. A «belzavarokat»
az érsekválasztás szülte. István, zágrábi püspök, kit a spalatoiak néhai Guncellus helyébe érseküknek megválasztot1 Mond S Z Á S Z K Á R O L Y «Trencsényi
Csák» czímű a Magyar Akadémia által
jutalmazott történeti költői beszélye élőbeszédében. — Vesd össze S Z O P O R I N.
I M R E ily czímű
értekezését: »A Kisfaludyak czímeres levele» az 1SS4. évi
Turtil-ban.
2 Ugrin, Hugrin, Ugolin, Hugolin,
Hugó egy és ugyanazon név.
3 A pozsonyi krónika (M.
Floriamis,

Fontes domest. ív. 36.) írja a kalocsai
érsekről: «Ugrinus archiepiscopus de genere K A A K » , e helyett C A A K vagy C H A A K ,
mi nyilván a leíró botlása. Ugrinról pedig, a spalatoi érsekről azt állítja az egykorú spalatoi főesperes ( S C H W A N D T N E R ,
S S . rer. Hung. in. 628.), hogy Ugrin,
kalocsai érsek a spalatoinak nagybátyja
(patruus = atyja öcscse vagy bátyja. Paris-Pápai) volt.
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tak, a reá esett választást visszautasítván, egybegyűlt az
érseki palotában a káptalan, a papság, a szent-ferenczés szent-domokos-rendi barátok az új választáshoz; a
podestà, és nép is, mely szintén be akart folyni a választásba, nagy tömegben szintén oda gyülekezett. Némi zavargások voltak mindjárt kezdetben, sikerűit azonban a
szerzeteseknek a népet lecsillapítani és arra bírni, hogy
ne gátolja a kánoni szabályok szerint megejtendő választást ; mert csak ez lehet törvényes és érvényes. Előhozták tehát a törvénvkönyvet és elolvasák belőle a fejezetet, mely a választásról szól. Fölkelt aztán a rangra első
áldozó pap és szelíden intő beszédet tartott, mire megkezdvén a «Jövel Szent Lélek» kezdetű éneket, a kánoni
választás megindúlt. Legelőbb három idősb kanonokot szemeltek ki a szavazatszedő bizottságba, kik félre vonúlván
egyenkint szólíták be a kanonokokat, hogy szavazatokat
leadják. Húsz kanonok szavazott. Három közűlök, kik valószínűleg abban reménykedtek, hogy ők kerülnek ki az
urnából, senkire se szavazott ; egy a trawi püspököt vagy
a spalatoi főesperest nevezte választottjának ; a többi tizénhat egyértelemmel Tamást, a spalatoi főesperest választotta érsekéül. A főesperes megköszönte ugyan a benne
pontosúlt bizalmat, de se nem fogadta el a Választást, se
vissza nem utasította azt. így volt ez akkor divatban, nehogy szégyen háramoljon a választottra, ha a pápától netán meg nem erősíttetnék.
.
' .
De a nép semmiképen se volt megelégedve a választottal. A podestà látván a zendülést, nyíltan ki is jelentette : ha a káptalan nem áll el választottjától, felmondja
neki a barátságot ; senki a kanonokoktól nem vesz semmit, nem ad el nekik semmit. A szelíd lelkű főesperes
végre engedett és leköszönt, mire a káptalan a trawi püspököt választotta meg érsekének.
De Traw városa vaia épen, mely ellen Spalato «külső
2*
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háborút» viselt. Mi volt oka a perpatvarnak, kinek volt
igaza, mint viseltek e városkák egymás ellen hadat, hol
tengeren, hol szárazon változó szerencsével: azt hagyjuk.
Ott veszszük föl az elbeszélés fonalát, midőn a spalatoiak
nem bízván saját erejökben, Ninoszlav Bosznia bánját hívták segítségökre, őt tették meg grófjokká, és fegyveres
hatalmával a trawi határra törtek, hol két hétig pusztítottak, mígnem minden szőllőt, minden fát kivágtak, minden
szántóföldet feldúltak.
A trawiak e méltatlanság miatt urok, a magyar királv
elé járultak panaszszal. I V . Béla igen felháborodott és tüstént kirendelte Dénest, «egész Szlavónia és Dalmáczia
bánját», hogy boszút álljon Spalatón; egy más sereget
pedig a bosnyák bán megfenyítésére küldött.
,
Erre a spalatoiak szintén követséget indítottak a királyhoz, hogy eljárásokat mentegessék. I V . Béla elfojtotta
haragját, és úgy tett, mintha nem sokat törődnék a viharral e pohár vízben, és csak azt hozta szóba, hogy jó volna
megválasztaniok Ugrint, a császmai prépostot egyházok
elárvásodott érseki székébe, ki képes volna az egyházat
is, a várost is fölvirágoztatni és bölcs tanácsával sok gondot eloszlatni.
Ugrin prépost mintegy harminczöt, negyven éves, szálas, kellemes arczú ember volt. Nagybátyja, a kalocsai
érsek, Párisban taníttatta, hol az egyetemen csaknem tizenkét évet töltött. Ékes szólló, tanult és a Szent-írásban
igen jártas férfiú volt. Nagy összeg pénzén egy teljes, magyarázatokkal és széljegyzetekkel ellátott Szent-írást szerzett volt magának, milyet az egyetemi tanárok használtak.
Örömhír vala a spalatoiak számára követeik jelentése,
kik azt hitték, hogy csak meg kell Ugrint érsekké választatniok, ezzel nemcsak a királyt engesztelik meg, de saját
városi ügyeik jobbra fordultát is biztosan remélhetik. Azonnal elmentek tehát a káptalanhoz és többet parancsolva
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mint kérve sürgették : fogjanak az új püspökválasztáshoz.
A főesperes azonban, ki előtt — úgymond ő maga —• nem
volt ismeretlen Hugrinus kevélysége (insolentia), ellenkezett és érett megfontolásra veendőnek ítélte a dolgot. De
a polgárok, élőkön a gróffal, bíróval és tanácscsal berontottak a sekrestyébe, megíratták a választási jegyzőkönyvet, és ráfüggesztvén a káptalani pecsétet, vitték a királyhoz, ki épen Szlavóniában tartózkodék. A király — jelenték a visszaérkezett követek — kegyesen fogadta őket,
Spalato iránt megengesztelődött, és azzal biztatta, hogy
hasznára lesz a városnak az új érsekválasztás. Hanem a
közmondás, hogy a hazugságnak kurta lába van, mert ha-,
mar utóiérik, alig két hét múlva, 1244 julius 12-én beteljesedett, midőn Dénes bán magyar, dalmát és szláv
sereggel Spalato alá érkezett, tőlök a trawiakon tett hatalmaskodásért elégtételt és hűségök biztosítására kezeseket
követelvén. É s minthogy az elkapatott spalatoiak minderről hallani se akartak, elkezdék ostromolni a külváros
palánkjait. Ezek tüzet fogtak, a tűz a házakra terjedt, ötszáznál több ház elégett. A megrémült polgárok békéért
folyamodtak, melyet Dénes bán másnap meg is adott
nekik azon föltétel alatt, ha hatszáz márka ezüstöt fizetnek
és hat nemes ifjút túszul adnak.
Ekkor a spalatoi polgárok még inkább sürgették Csák
Ugrin megválasztását, tőle remélvén a dolgok jobbra
fordulását. Kérték tehát Tamás főesperest és a káp 1
talan, hagynák helyben a minapi választásfélét és kiildenének a választott után. A főesperes nehezen volt· rávehető az engedékenységre, és nem nagy örömmel vette,
hogy elvégre is magának kellett Magyarországba mennie,
Ugrint a reá esett választás elfogadására megkérendő. Talán megnyugvására szolgált, hogy e reá bízott tisztét a
király jelenlétében teljesíthette. Mennyire becsülte az új
érseket Béla király, kimutatta azzal, hogy kinevezte őt
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Spalato grófjává, a dalmát szigetek urává, egyéb kegyei
ben is részesítette, ez által biztosítván Spalatot is kegyeiről.
Ugrin érsek pedig nagy fénynyel, számos vitéz és szolga
kíséretében vonult érseki székhelyére. Három év mul'va
(1247 sept.) megérkezvén a pápai bullák, püspökké szenteltette magát alattasai, a trawi, faroi, scardonai és zengi
püspökök által.
.
Nagyralátó ember volt, — mondja róla a spalatoi főesperes, — ki nem érvén be az érseki és grófi méltósággal, minden igyekezetével még magasbra tört. Nemes származására büszke levén, sokat tartott magára és pompakedvelő volt. A kisebbszerű papi ügyekkel nem sokat törődött, mert többnyire világi dolgokkal volt elfoglalva, melyekkel valószínűleg a király bízta meg, mint bizalma férfiát. Ezt a pap urak annyiba vették, hogy világias hiú
dolgokba van elmerülve, és azért nem vágyódik a bölcsek
(értsd : öreg kanonokok) és szerzetes barátok társaságára,
hanem mindig csak nemes vitézekkel társalkodik. Minthogy pedig katonái zsoldjára nem telt bőségesen a családi
vagyonból, de az érsekség jövedelmeiből sem ; ezen felül
a «magyar főpapok példájára» szeretett fényes házat tartani, pompásan ruházkodni, sok udvarbeli szolgát és katonát maga körűi látni: kezdett terhére lenni követeléseivel a világiaknak, papoknak és szerzeteseknek egyaránt.
Megkísérlette az érseki tizednek a kanonokokat illető
négytized-részét visszatartani; de a főesperes ellent mondott. Ez okon sok botrányos czivakodás volt és a barátságos egyetértés érsek és káptalanja közt soha sem izmosuk meg.
Azonban — folytatja a főesperes — a világiak is megcsalódtak Hugrinban. Ezek azt hitték, hogy harczias, a
város elleneseivel szemben kemény grófjok lesz az érsekben. Ellenkezőleg; szelíd és békeszerető, barátságos és
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bőkezű volt, ki szigort és durvaságot nem éreztetett
velők.
•
Innocentius pápa Lyonban tartózkodván, csaknem egy
egész évbe telt, míg a zengi püspök, mint Ugrin megbízottja, visszaérkezett az érseki palásttal. E díszt akkor
kívánta először használni az érsek, ha János, domokosrendi magyar szerzetest scardönai püspökké szentelendi.
A nap már ki volt tűzve, de azt nem érhette meg. Rövid
betegsége alatt végét közeledni érezvén, ágyához hivatta
a káptalant, végrendeletet tett, példás töredelmű nyilt gyónást is végzett el és a domokosiak templomában temettetett el.
Érdekes még tudnunk, hogy utódja Rogerius mester, a
tatárjárás siralmas történetének írója lett.*
Nagyrészint tehát ez Ugrinok és más, a Csák nemzetségből származott papi fejedelmek segítségével emelkedett ismét a Csák nemzetség a főrangúak sorába; mert
mintha a sopronyi ág fölvirulása a Csák nemzetség többi
ágára is kihatott volna, a x i i i . század vége felé az «ugodi
ág»-nál is tekintélyes emelkedést találunk. Ez ág kisebb
jószágokon kívül két terjedelmes uradalmat bírt: Pápóczot és Ugodot. Családi összeköttetései is emelkedésre
mutatnak. Mert míg az ugodiak leányát, Kingust (Cunegundist) a főnemes Rátolt nemzetség egyik tagja veszi
feleségül, testvére Móricz a hatalmas Amadé nádor leányát az Abák nemzetségéből, kapja nőül. A családfő,
Demeter gróf bánnak és bakonyi ispánnak czímeztetik,
de csak annyit tudunk felőle, hogy hatalmaskodó ember
volt, mi a Csákok közös jellemvonása. Ellenben a családanya, jámbor és istenfélő asszony, jól nevelte gyermekeit
és megutáltatta velők a folytonos harczot, dulakodást s a
földi javak mohó áhítását. Sajátságos jelenség ama korban,
* História Salonitana,
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hogy a főúri családok a hány féktelen rabló lovagot nemzének, csaknem annyi, minden földit megvető szerzetest
és apáczát adtak a zárdáknak. Némely zárda több száz, királyi, herczegi, főnemesi tagot számított lakói
közt a külföldön úgy, mint nálunk,
(Margit-zárda). A mély meggyőződések és nagy szenvedélyek kora
volt ez.
Csák Demeter bán fiainak, Mó5. CSAK D E M E T E R PECSETJE.
ricznak és Csáknak is már gyermekkorukban kezdett hajlamok a magány iránt fejledezni.
Legkedvesebb mulatságuk volt barátosdit játszani, kápolnát építeni, végig ültetni hallgatag pajtásaikat a lóczán,
mint a kolostori étkezőkben szokás, és szolgálni nekik.
Mély hatást gyakorolt a gyermekekre valamely szentdomokos-rendi szerzetes látogatása Ugodon. Valószínűleg Ugrin barát volt, a Csák nemzetségbeli Paraszt mester fia, kiről III. Endre király 1291-ben mint prédikátor-rend margitszigeti perjeléről emlékezik.* Ez a fiúknak szent Elek legendáját, mely nálunk nagyon kedvelt
olvasmány volt,** mondotta el : mint vetette meg a főrangú Elek a világot, hagyta el feleségét, mily alázatos
volt, miként zarándokolt a szent földre, viaskodott —
visszakerülvén — az atyai palota egyik zugában a kísértés
ellen, mígnem győzedelmes erénye megdicsőült kora halálában. Móricz megvallá, hogy már ekkor határozta el
magában, hogy majdan a zárdába vonúl vissza.
* S C H M I T T , Episcopi Agriens. i, 2 1 9 . —
A Csák-nemzetség papi tagjaihoz sorolandó még HÁB, zágrábi kanonok, kit
Csák Máté nádor, a Trencsényi nagybátyja 1276-ban rokonának nevez. (Arpddkori új okmt. X I I , 1 8 2 . ) K N A U Z szerint (Monum. eccl. Strigon. n , 128.)

ezen Háb egri, aztán pozsonyi prépost,
végre (1294- 1313.) váczi püspök volt.
** Több régi magyar codexünkben,
mint például a Kazinczy-, Tihanyi-, Peer-,
Érdy- és Nádor-codexben maradt fönn
szent Elek legendája.
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Atyja és testvére halála után a rokonok igen sürgették, hogy nősüljön meg, különben kihal az egy-két rügyre
szorítkozó ág, s idegenekre száll a családi birtok. Ezen
indok nemes házainknál mindenha nagy hatással volt;
Móricz is engedett neki és megkérette Amadé nádor leányát Katalint, kivel fényes menyekzőt ült. E nő azonban
szintén elütött hatalmaskodó atyja és testvérei jellemétől,
és alig három évi együttlét után férjével közösen elhatározták, hogy zárdába «rekeszkednek».
A Nyulak vagyis Boldogasszony szigetén, a mai Margit-szigeten az időben a szent Domokos rendén levő apáczáknak a I V . Béla király által alapított s a következő
királyok és királynék által bőkezűen javakkal ellátott,
kiváltságokkal elhalmozott zárdája volt, mely mellett volt
házok ugyancsak a szent-domokosi barátoknak is, kik az
apáczák templomában az istentiszteletet végezték, az apáczákat gyóntatták. Ide zárkóztak, miután szétosztották, elajándékozták jószágaikat, Csák Móricz és neje.
.
De alig tudta meg Amadé nádor, hogy veje elhagyván
ősi birtokait, feleségestűi a zárdába vonult, megkérte a
budai bírót, László grófot, a Verner gróf fiát, hogy fráter
Móriczról és feleségéről szedje le a szerzetesi öltönyt és
küldje őket haza. Ha pedig Móricz ezt tenni vonakodnék,
zárja őt börtönbe és addig sanyargassa, mígnem a szerzetből önként kilép. A budai bíró hajlott a nádor szavára
s az ellenszegülő Móricz testvért a budai toronyba záratta.
De czélt nem ért, mert Móricz, noha szinte félévig sínlétt a tömlöczben, semmi áron sem akart megválni szerzetesi öltönyétől, mire őt szigeti zárdájába visszabocsáták.
Pappá ugyan nem szentelték, életrajza erről nem emlékezik ; ellenben magasztalással említi szerzetesi szigorú
életét, mely tükörül, példáúl szolgált társainak. Csaknem
harminczkét évig volt a doiuokosi rendnek tagja, s miután
1336 márczius. 20-án Győrött meghalt, «beatus» vagyis
Magyar T ö r t . Életr. 1887—8.
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«b.oldog» „gyanánt tisztelte . őt a magyar nép. Még 1701-ben
gróf Bercsényi. Miklósné-'ungvári. palotája · salonjának. képei. közt is .előfordul «Boldog Csáky Móricz dominikánus
képe»·.*; .Felesége-túlélte őt,, s 1357-ben- még . mint apáeza
említtetik a:,Margit szigetén..
. . ..·: · ·;·..· /
·'.· '-íme egy! kiváló •.:álak a Csák nemzetségből·;. mely
egyúttal ,a xiv.· század egyik szellemi. irányát képviseli s
ama kor- megértését élősegíti. Egy .másik, -még ritkább,
különösség a Csák nemzetség.'szalóki ágából.Ágnes asz' szo'ny,,Gsák Tamás, özvegye; .ki diplőmacziai ügyessége által
szerez· nevet.ímagánák-.és' gazdagságot-családjának. · .
;Miután Anjou Károly; I X . Lajos- franczia/király, öcscse,
Szicziliáti.a Hohenstaufoktól elvevé a beneventi csatában,
melyben Manfréd király -elesett,; még egyszer meg kellett
.küzdenie annak-birtokáért. Az ifjú Konrád, az utolsó Hohenstaufi; tizenhat, éves-..gyönyörű ifjú, meghíva az olasz
ghibellinek- által, ..fölkerekedett, hogy atyai örökét elfoglalja.
: . · . ·. ·. ;i · - ' - · · : , .
. .
.
·• .
. Válogatott sereg, de ¡szerencse nem kísérte apuliai útjában.· Scurcola-j •mellett.-, csatát vesztett. O maga futással
akart menekülni ,·és.hajóra szállott; de Frangipani János,
Asturá ura, elfogatta és ellenségeinek kiszolgáltatta. Anjou
Károly..vetélytársát, kísérőivel együtt, köztük Osztrák Frigyest, Nápoly piaczán 1268 október 29-én kivégeztette.
. - Vita' Conradini mors Caroli: mors. Conradini. vita Caroli !· volt ugyan, a jelszó, melylyel a szerencsétlen . iíjú
halála elvégeztetett; de azért a kegyetlen forbát félelemmel töltötte el Anjou; Károlyt, mert tudta, hogy Sziczilia,
a sziget, gyűlölte a francziákat; Aragóniában mint királynő
él Manfréd leánya, míg ártatlan testvérei az Anjouk töm* T H A L Y : -Archívum
Rákóczianum,
viii, 331. — Hazai Okmt. i, 217. —
Lásd bővebben ily czímű értekezésemet:
Boldog Csáki Móricz, szcnt-domokos rendi

szerzetes (Kath. Szemle, 1SS7. 303.) és
II. Miklós győri, püspök. (Századok, xxi.
évf. S36. 1.)
'
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lőczeiben sanyarogtak;: az olasz ghibellinek. .pedig mindig •
hű szövetségesei voltak az ő ellenségeinek ; s elgondolá,.
hogy ha Németország boszút akarna állani a fiain ejtett
gyalázatért, vagy· találkoznék, ki a Hohenstaufok . jogát
Olaszországban érvényesíteni akarná:' akkor /kétessé vál->
hatnék az új dynastiá jövőjé, melynek támaszt,- segélyt,·
szövetséget keresett.·
•
.. ·
·• ·• •
.·. ,.· :
Anjou Károly maga megvallja,1. ; hogy Európában körültekintvén, hogy kivel, köthetne biztos szövetséget, a.
világ valamennyi fejedelme közti nem talált nemesebbet,:
hatalmasabbat· és értékesebbet Istvánnál, a magyarok harczias királyánál.. Értékessé tette* neki az ifjabb magyar.
király barátságát Magyarország fekvése Németország mögött, mely azon esetben, ha a németek haddal támadnák
meg Olaszországot, szerfelett előnyös leendett.
.:.··;.
- Ily körülmények közt szívesen látott vendég volt özvegy
Csák Ágnes asszony, ki a magyar király által reá bízott,
kényes ügyben szerencsével járta meg Francziaországot, Anjou-Károly hazáját. Kétségkívül ő fűzte egybe a kettős házasságot, mely V . István magyar király és I. azaz
Anjou Károly szicziliai· király gyermekei: I V . László, és
Izabella,. II. (Sánta) Károly és Mária* közt létre jött, és
melynek nyomában keletkezett az Anjouk és Árpádok
szövetsége «az összes németség ellen».2 Ágnes asszony
diplómacziai érdemei betetőzésé volt, hogy· Mária herczeg-.
asszonyt, V. István leányát, elkísérte Nápolyba. 3 Miért
az Aba-Újvár megyében fekvő Timár-Fónyt nyerte adományul.
. ·
,·. ' · ·. • · ·' , i
A többi Csákok, kik e korban kisebb-nagyobb szere- *
pet játszottak, csaknem kivétel nélkül vitéz hadfiak v.ol-.
1 FEJÉR, CD.
i o n dipl. Emlékek,

510. — Anjou1, 24. ·

iv/M,

2 «Contra omnes theotonicos et Theotonias adhaerentes». ·

.

3 Magyar
dipl. Emlékek az Anjoukorból, 1, 22. ·— Árpádkori új Okmt

v m , 239.

·

·,
•

·

'·
-

•
· •-
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tak, kik kardjokkal szolgálták hazájokat, királyukat és
érdemelték meg ezek kedvezését, terjedelmes birtokokat,
udvari méltóságokat, országos báróságot.
Újlakot (ma Illók), például, Csák Domokos, az újlaki
ág őse, királyi főpohárnok I V . Bélától egyéb érdemei
mellett azért kápta, mert ó hozta hírül a nevezett király
unokájának (utóbb I V . vagyis Kún Lászlónak) születését.
Domokos e viszontagságteljes időben híve maradt a királyi
háznak, s a fehérvári palotaforradalom alkalmával súlyosan
megsebesült annak védelmében.1
.
Nem állott Domokos mögött öcscse, M I H Á L Y mester
se, kit I V . Béla és V . István fönnen magasztalnak vitézségeért és hűségéért. Mihály még mint ifjú levente vett
részt az. Urós szerb fejedelem elleni hadjáratban, mely
alkalommal Uros vejét és tárnokmestere fiát foglyokul
ejté. E foglyok váltságképen nyolczszáz márkát fizettek és
gyönyörű feszületet adtak neki a Krisztus keresztfájának
ereklyéjével, mely tíz márkányi aranyba foglalva, drága
kövekkel és gyöngyökkel kirakva, ötszáz márkára becsűltetett. . Az anyakirályné megkívánta e nagyszerű kincset,
és mert pénzért· eladó nem volt, nagy jószágokkal halmozta el férje, IV. Béla, Csák Mihályt, neki adván ErdőCsoknyát több pusztával, . melyek birtokában V . István
nemcsak megerősítette őt, hanem Kórus (Karós ?) nevű
falut -is hozzáadta, mivel Mihály Fekete-Halomnál és Ilsvaszegnél (ma Izsászeg) vére hullatásával mutatta meg iránta
való hűségét, nemkülönben részt vett a Rábcza melletti
ütközetben cseh Otakár ellen.2 Mihály testvére P Ó S A , szintén vitéz férfiú, hasonlóképen Fekete-Halomnál és Ilsvaszegnél tűntette ki magát, mely utóbbi alkalommal Henrik bán fiát, Ivánt fogta el.3 Pósa fia pedig a híres Csák
I

FEJÉR

CD.

IV/III.

13S,

v/N,

131.

—

Arpádkori új Okmt. vm, 180, 219. —
Hazai Okmt. vi, 151.

2 FEJÉR,

CD.

IV/III,

490.

v/i,

1S5, 23S.
3 Arpádkori új Okmt. vm, 173.

24,
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volt, Károly-Róbert főtámasza mindjárt akkor, hogy
az országba bejött.
Mind e Csák nemzetségből származó Újlakiak amaz
országos viszályban, mely I V . Béla és V . István közt
támadt, az ifjabb király pártján állottak és velők tartott
a Csák nemzetség azon ága
is, melyből tanulmányunk fő
tárgya, Trencsényi Csák Máté
sarjadott. Ez ágat, ha úgy
tetszik, a Máté-ágnak nevezhetjük nemcsak a Trencsényiről, hanem mert a Trencsényinek nagyatyja és nagybátyja szintén Máté nevet vi6. CSÁK UGRIN P E C S É T J E .
seltek. Azonban ez ág családfáját az épen említett nagyatyánál magasbra vinni ké
pesek nem vagyunk, sőt róla, ezen Máté mesterről se
tudunk egyebet, mint hogy
két, nádorságot viselt fia volt:
Péter és Máté.
C S Á K P É T E R kora ifjúságától szolgálván a királyt, elsőben részt vett a bolgár háborúban. A bolgárok 1260-ban
törtek a Magyarországhoz tartozó Szörényi bánságra, de
Lőrincz, a szörényi bán, visszaverte, a rablott zsákmánvokUGRIN

'

J

tói megfosztotta őket, és né7. CSAK P E T E R P E C S E T J E .
hányat közűlök, kik fogságába estek, elrettentő például, a Duna mentén felköttetett. — V . István, az ifjabb király, ki ez időben Erdélyt
kormányozta, öt hadjáratot indított a bolgárok ellen; ket-

22
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tőt maga vezérelt és elfoglalta az Ország egyik fővárosát,.
Bodont (Bdyn, Widdin), míg Egyed mester, az Abák nemzetségéből, Tirnovoig hatolt és a bolgár fejedelmet kényszerítette, hogy a magyar korona főségét- elismerje. A magyar királyok ez.időtől fogva czímezik magokat egyszers-.
mind "Bolgárország királyainak.*
·,
E hadjáratokban Csák - Péter V . Istvánt kísérte és
«mint hatalmas oroszlán-», melyet czímerűl viselt-zászlóján,
harczolt. Ez időtől, fogva Péter mestert- mindig, a szeren-,
csétlen családi háborúban is, V . István oldalán találjuk.
Mikor, tudniillik, István atyja elől· menekülni s Erdélyben, a fekete-halmi várban néhányad .'magával· megvonúlni
kényszerűle, atyja pedig kún csapatokat külde utána : Péter mesterre várt a feladat, hogy a kúnokat Déva alatt
megtámadja és visszaűzze, mely feladatot fényesen megoldván, ráadásul még Boronka várát is elfoglalta. Azonképen, midőn IV. Béla a szándékkal, hogy fiát, Istvánt
elsőszülötti. jogától megfosztja, nejét és gyermekeit Patak-,
ról elviteté, kémeket és lázítókat külde fia ellen: .ismétPéter mester volt, ki öcscsével. Mátéval egyetemben eme
portyásokat elfogdosta, a szászokat ellenben és más erdélyi
népeket István pátijának megnyerte, így ezt kétség-beesett
helyzetéből nemcsak kimentette, hanem ..-felülkerekedvén,
a Fekete-Halom ellen küldött Lőrincz nádort legyőzte és
számos . társával együtt elfogta. Erre I V . Béla Ernyéi
(Irenaéu's) bánt hatalmas sereggel fia ellen indítá. Dé Ernyei
se volt szerencsésebb; mert a fenn említett Csák Péter —
az ellenséges hadak támadását megelőzvén — seregét szét-'
verte, Ernyeit-magát elfogta, holott, ő is súlyosan megsebesült. Még. egyszer meg kellett azonban Istvánnak küzdenie atyja főseregével, melynek vezérei Béla herczeg,
* (Stephanus rex) «ad suam iurisdictionem, potestatem et régimén regnum Bulgáriáé subiugavit·. F E J É R , CD. I V / I I I , 199, 523. v/11. 174, vn/n, 73. — Budai Krónika, Podhradczky. kiadása 204. 1. — J I R E C E K , Gesch. der Bulgaren, 271.
'·
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Preissel (Preweellinus) Henrik budai várnagy s : a hírhedt
Német-Újvári Henrik bán voltak. Ilsvaszegnél volt az
összeütközés; ·,itt tette föl koczkára István öröklendő
koronáján felül életét is. A · szerencse neki. kedvezett.
Öcscsey Béla .berezeg megfutott, Preissel elesett, Henrik
bánt pedig fiaival együtt elfogták a vitéz Csákok. Ekkor
kelt ki a halálos gyűlölet és ellenségeskedés a legyőzött
Német-Újváriak és diadalmas Csákok közt,· mely atyáról
fiúra szállván,:.nem .egy · talányos eseményt megfejt e-két
család történetében. Csák Péter pedig folytatta vitézi pályáját, és mikor O.takár, cseh király; Ausztria és Stiria
herczege, á német lovagok virágával .Magyarországba törvén, Pozsonynak és némely más váraknak árulás által
birtokába juta : Péter mesternek nagy része volt az előbb
Pozsonynál, aztán Moson körül, hol. Béla királyi herczeget megmentette a, haláltól, végre a Répcze' mellett kivívott fényes győzelmekben,. melyek eredménye az volt,
hogy a cseh király az országból kivonult.,
'
. Minthogy azonban nemsokára ezután V . István király
meghalt, a Csákok jutalom helyett, hálátlanságot arattak.
Irigyeik és ellenségeik szövetkezvén, hamis vádaskodással
kivitték a kiskorú I V . László királynál, hogy Péter mester királyi fő-étekfogói méltóságától, melylyel néhai V . István király ruházta volt fel, megfosztassák s a királyi udvartól száműzessék. Csák Péter azonban ezen gyalázatában
sem akarván a hűségével és vére ontásával szerzett érdemeit megbecsteleníteni, s a hálátlanság bélyegét magára
süttetni, megmaradt a király hűségében, és míg mások
meg nem érdemlett felmagasztalásokért lázadással fizetének, ő keservesen ugyan, de tűrte igazságtalan megaláztatását. «Hanem — úgymond I V . László király — miután kiszabadulánk azok kezéből, kik bennünket épen
nem jól igazgatának, csakhamar beláttuk, hogy az É g
reánk bízta a büntetlenül üldözött Csák Péter jutalma-
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zását». Mihez képest visszahívta őt királyi udvarába, visszaadta neki méltóságait és megadományozta Szenese birtokával.* Ez 1273. évi május hó 23-án történt, mikoron
Henrik bán még országos méltóságot viselvén, cselszövénye által kivitte, hogy a király kevéssel utóbb Szenesét
Pétertől elvette és Henrik bán fiára ruházta. Hanem közbe
jött a lázadás, mely László királyt megbuktatni és helyébe
öcscsét, Endre herczeget a trónra emelni czélozta. E lázadás élén Henrik bán és fiai állottak, kik a királyt és
anyját Budán elfogták és
őrizet alatt tartották. Ekkor újra kimutatta a vitézségében ép oly vakmerő , mint boszújában
féktelen
Csák
Péter
büszke hűségét, midőn
seregestül László király
hűtelenei, a Német-Ujváriak ellen vonult. Fövénvnél, Székes-FehérJ

8 . H E N R I K BÁN

PECSÉTJE.

'

vár közelében,

volt

a

várvavárt találkozó. A seregek összeroppantak; Csák Péter dühhel kereste ellenfelét. Megtalálta; összecsaptak; Péter mély sebet kapott
arczán Henrik bántól, de ez nem gátolta, hogy annak
hűtlen lelkét a poklokra ne küldje.**
* Ezen, hol Zynthd-nsk, hol Scynchének írt birtok alatt Botka (Chák Máté,
56.) a mostani Szeniczet érti a Morva
mellett. Az adománylevél bővebben meg
nem határozza a birtok fekvését, csak
azt jelöli meg felőle, hogy a szolgagyőri
várispánság kötelékébe tartozott. Hasonló
nevű helyet (Zenche), mely ugyancsak
a szolgagyőri várispánság tartozéka volt,
csak egyet ismerünk : a barsmegyei Szenesét, melyet I V . László király két évvel

azután, hogy Csák Péternek adományozta
volt, 1276 febr. 9. mint «terram vacuam
et habitatoribus desolatami, Illyés fia
Péternek adja. Mily viharok vonulhattak
e szegény község fölött ezen időben, midőn a Csákok és Német-Ujváriak vetekedtek fölötte. Illyésfia Péter csakhamar
túl is adott rajta. ( F E J É R CD. V / I I
33i. 420.)
** Arpddkori új Okmt. ív, 23, 37. ix,
12, 71. 73·
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' Nem sokára ezek után .'Péter már mint nádor, sopronyi és mosonyi vármegye-ispán s a kúnok bírája szerepel,*.mely hátalmát, mihelyt tehette, fékezhetetlen boszúja
kitöltésére fordította. Veszprém püspöke, ugyanis, Péter,
a Fövénynél elesett Henrik bán fia volt. Bántotta-e a
püspök a nádort személyesen, vagy hogy ez csupán családi boszújának engedett további folyást, midőn 1276 körül a veszprémi székes-egyházat hallatlan kegyetlenséggel
kirabolta, porig égette : nem tudjuk. László király «egyház-üldözők »-nek mondja a merénylőket.**
(aurifrisiis) valának díszítve ; kilenczven
* Ugyanott, ix. 117.
- ** A veszprémi templom ez alkalommegaranyozott biborpalástöt; tíz oltármal főpapi öltönyökben, egyházi szerekdíszt a főoltár részére selyemből és bárben és díszben, melyek aranyból, ezüstsonyból arany hímzéssel; gyolcs térítőbői, drága szövetekből készítve, ékszeres
két, aranyrojtos és sallangos törülközőkövekkel és gyöngyökkel valának díszítve,
ket ; azonképen hatvan pár, miséspapnak,
továbbá könyvekben félországot érő, ötdiaconusnak és akolytusnak való, aranyvenezer márkányi kárt szenvedett. Rövihímzetü (gyolcs) ruhát; huszonnégy daden elősoroljuk e kincseket, melyek nagy
rab nagy, széles, alig használt, görög szőfogalmat kelthetnek nemcsak templomanyeget. Elrábolták' továbbá az egyházi
ink gazdagságáról, de míveltségünk elő-' . könyveket, háromezer márka értékben, s
haladott állapotáról is.
ezeken kívül felbecsülhetetlen drágaságoElraboltak ekkor a veszprémi székeskat, kincseket, melyekkel szent István
egyházból tizenöt arany, drága kövekkel
idejétől kezdve a királyok és hívek gazés gyöngyökkel díszített kelyhet, melyek
dagították a templom kincses házát.
súlya hatvan arany márká volt; húsz
Ennyit csak a templom vesztett, de ezen
ezüst pelyhet; húsz aranyból készült profelül elvittek Pál mester jogtudortól és
cessiós (rudas) keresztet; három arany
préposttól szintén sokat, háromszáz márka
füstölőt tizenöt márka súlyút; továbbá
értékű arany és ezüst edényeket, ezer
négy aranyszövetü misemondó ruhát,
márka értékű könyveket, melyeket atyai
drága kövekkel és gyöngyökkel ékítve; tiörökségéből szerzett. Továbbá tizenöt
zenegy ezüstkelméből való misemondó rukönyvet raboltak el az ottani jogtudós
hát, ugyanannyi és ugyanolyan alszerpapi
kanonokoktól, melyek értéke tízezer már(subdiaconus) ruhát . vagyis subtiliát,
kára becsűltetett. E tudós férfiak sajátszintén annyi aranyozott bársonyból kéjokból szerezték azokat, mert részt vévén
szült szerpapi ruhát, mindennapos haszszámos, pápáknál és császárokúál járt
nálatra valót; nyolczvan darab, selyem
követségekben, ez módjukban állott. —
és bársony (de exameto), különb-különb
Mind e kártevésekhez járult, hogy a rabszínű, falon függő szőnyeget (cortina),
lók a prépostokat, főespereseket, kanoszázhúsz darab biborbársonyból és senokokat, ülnököket és más papokat csulyemposztóból (cendatum) készült szintén
paszon, barbár módra, lóhoz kötözve
fali szőnyeget; hetven palástot (cappa)
hurczolták meg. -így beszéli ezt maga
különbszínű selyem szövetből, melyek
a király 1276-ban kelt levelében ( F E J É R .
végei széles és dús, közben drága köC D . VII/II. 46,)
vekkel kirakott sujtásokkal, keretekkel
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1887—8. 5
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Kétséget nem szenved, hogy László király e rablásáért
tette le Péter, mestert a nádorságról, melyet utána NémetUjvári Miklós viselt. Hanem később még többször táláljuk őt a nádori széken : 1278-, 1288-, 1291-ben váltakozva
öcscsével C S Á K MÁTÉ-val,* ki előbb és közben több vármegye ispánja, tárnokmester, erdélyi vajda és országbíró
volt. A segélyhadakat, melyekkel Otakár cseh király
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Marcheggnél leveretvén, a Habsburgi ház uralma megalapíttatott, ezen Csák Máté vezette győzelemre, mikoron maga.
is- nagy veszélyben forgott. Végrendeletét Sámbokon (Sámbokréten?) 1283-ban írta meg, mely szerint három.birtoka:
Periese (Eperjes), Nymthy (Németi) és Jech (Jácz) Nyitrában, valamint a (nagy-) tapolcsányi adó haszonélvezete
* FRANKL, A nádori és országbírói hivatal, 158. 1.
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feleségére maradt azzal a kikötéssel, hogy ennek halála
után ezen örökös vagyona, gyermekei nem levén, bátyjára
Péterre maradjon. 1285-ben már mint «néhai» említtetik.*
Ha végig tekintünk a Csák nemzetségnek : országos
méltóságot viselt tagjain, nevezetesen — kihez immár
megérkezénk —.Máténk közvetlen ősein, röviden vitéz
katonákul jellemezhetjük őket. Ma a «szablyák»-nak (Haudegen) kategóriájába sorolnák őket. Vakmerő vitézség,
féktelen ambitio, büszke, soha eléggé meg .nem .jutalmazott hűség, korlátolt államférfiúi belátás: ezek közös,
többé-kevésbbé kifejlett jellemvonásaik.
• Miután «oroszlány» bátorsággal, huszáros bravourral
tüntették ki magokat egyik-másik csatasíkon s az öreg
király (IV. Béla) nem tette őket azonnal országos bárókká,
fiához csatlakoztak. «Majd megmutassák, kik a Csákok!»
V . István ügyét diadalra.is segítették; hanem pártfogolfjok
nemsokára kimúlt, mi nem· vált .a Csákok előnyére, mert
az özvegy királyné, a kún Erzsébet udvaránál nem kellettek. Ott a cselszövő Német-Ujváriak és-Pektari Joákimok
foglaltak el minden állást, meg a kúnok, ha vitéz emberekre
vagy tüzes, gavallérokra volt szükség. A Csákok pedig
duzzogva visszavonultak. «Hisz majd rájok kerül a sor
még; majd megfizetnek akkor az ármányosoknak!» Úgy
is volt. Fövénynél levágták a hydra fejét, s . attól fogva ők
viselték váltakozva az országos főméltóságokat I V . László
mellett, kinek az volt legnagyobb szerencsétlensége, hogy
főemberei «szablyák» voltak és semmi egyéb.
Ez emberek a legkedvezőbb alkalmat, hogy a magyar
nemzet és a magyar király érdekeit előmozdítsák, óvják,
elhagyták osonni, mert föl nem fogták és nem tudták felhasználni.
.
_
.
•-• . .
* Szerzeményes birtokát a .budaszigeti nőzárdának hagyta, kérvén Erzsébet
asszonyt, IV. László nővérét, akkor még apáczát, hogy e ' végrendeletét hajtassa
végre. (Arpddkori új Okmt. ix. 360. — ' K N A U Z , Monum. eccl. Strigon. n. 194.)
8*
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Midőn a magyar nemzet a világtörténelmi nagy eseményt
megcsináltá, mely a Habsburgi háznak és vele a német elemnek fölényét a szlávság felett évszázadokra, napjainkig biztosítá, ők politikátlan nagylelkűségökben beérték a dicsőséggel,
hogy a római király talán kezet szorított velők, barátságáról
biztosította őket és örök hálájáról a magyar nemzetet. —
Kiknek rójuk föl a kiskorú Kún László nyomorúk uralkodását, hanem főembereinek? Nem voltak ők azért gonosz
vagy épen istentelen emberek. K i mondhatná ezt ? Hisz még
végrendeletökben is megemlékeznek az apá'czákról. Azért,
hogy a veszprémi templomot feldúlták, az ország főiskoláját
szétszórták, a nemzeti művészet és ipar kincseit megsemmisítették ? Nagy kár is ama könyvekért, gondolhatták, melyeket olvasni alig tudtak ! Csupán boszújokat hűtötték a Henrik bán fiain, s erre joguk volt! így gondolkoztak akkor
is a «szablyák», kik azt hiszik, hogy táboruk az ország és
kardjok élén csak ők viselik annak érdekéit.
Az ősök jellemét á természet rende szerint öröklik aztán a
gyermekek és unokák, mert hisz «nem esik messze az alma
fájától»,- mi sokat megmagyaráz Máténk jellemében. Pedig e
jellem fölfejtése nem csekély feladat, s annál nehezebb, minthogy teljesen megváltozott viszonyainkban alig képzelhetjük
magunkat oly körülményekbe, melyek közt Máté jelleme kifejlett. Innét van, hogy annyira szétágazók felőle az ítéletek.

II.
SÁK MÁTÉ-val történetünk lapjain először 1293ban találkozunk, midőn mint királyi főlovászmester és pozsonyi vármegye-ispán öcscsével, Csák
Csákkal, a királyi kardhordók mesterével együtt
Ladomér esztergami érsek jelenlétében október 28-dik napján megesküszik, hogy a pozsonyi városbírót, esküdteket és
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polgárokat a I I I . Endre királytól nyert jogaikban és szabadságaikban, azonképen.birtokaikban meghagyja és megtartja.*
Ekkor, ha hozzávetőleg az 1260-as évek tájára teszszük
Máté születési évét, mintegy harmincz éves lehetett, mert
már nem jelentéktelen mult állott, mögötte, melynek jutalma volt a pozsonyi vármegye ispánsága.
Midőn, tudniillik, I I I . Endre király a trónra lép vala,
szinte egész Ausztria és Stiria. mentében a magyar határvidék Albert herczeg birtokában volt. Habsburgi Rudolf
e fia alig foglalta el az osztrák-stájer herczegi széket, máris
felfogta elődei· politikáját és Magyarország megszerzésére
vágyakozott. Pozsony, Nagy-Szombat, Kabold, NémetUjvár sok más várral le a Muraközig az osztrák herczeget uralta. I I I . Endre visszakövetelte országa ez elfoglalt
részeit, és mivel Albert azokat visszaadni vonakodott, nagy
sereggel indúlt Bécs ellen, melynek falai · mögé Albert
zárkózék és azt körűikerítette. A haimburgi, 1291 augustus 28-án kötött béke véget vetett ugyan a magyar-osztrák háborúnak, de nem az osztrák foglalásoknak. Erővel
kellett azokat — a .kötés daczára — visszaszerezni. Pozsony
visszafoglalására Mátyust, főlovászmesterét küldé a király,
ki azt Német-Ujvári Miklós nádortól és várnagyaitól saját
hadaival, ostrommal bevette.**
Hogy ily jeles vitézi tett Máté tekintélyét emelte,
* Az erről kiállított mindkét oklevél
ki. III. Endre király azonban e határMáté pecsétjét viseli a Csák nemzetség
napot a Henrik bán fia, Iván ellen épen
ágaskodó oroszlánjával s e körirattal;
az időben folyt hadjárat miatt e hadS(igillum) Magistri Mathei Filii Pe(tri).
járat befejeztére halasztja. Csák Máté
F E J É R , CD. V I / I . 2 6 9 . V I I / I I . 1 6 6 . — Egy
ez oklevél keltekor (szeptember 2-án)
másik oklevelet is ösmerünk, mely Mátét
már nádornak czímeztetik, a miért kelmint királyi lovászmestert és pozsonyi
tének éve 1296-ra teendő. (KNAUZ, MOvármegye-ispánt tünteti föl. E z oklevelet
num. eccl. Strigon. 11. 471.)
~
az esztergami káptalan állította ki ( 1 2 9 6 ) ' '
** «Per industriam et militiam M A - ·
szeptember 2-án. Máté Andrást az Endre
thei . . . recuperatum». Arpddkori új Okfiát és Kunczot, az Iván fiát tíz márkára
mdnytár, v. 9 6 . — F E J É R , · CD. vi/i.
ítélte el, mert Sarlai László fiát, Mik2 9 2 . — L I C H N O V S Z K Y , Gesch. d. Hauses
lóst, megölték, fizetési határnapúi szent
Habsburg 1., a függelék 1. száma alatt
István király ünnepe nyolczadát tűzvén
közli a haimburgi békekötés oklevelét.
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ahhoz kétség sem fér; ö azonban a .tekintély· egy másik
kútfejét, a gazdagságot sem kívánta mellőzni,
·
. A Csákok ez ága, melyből Máté származott,-jó módúmák igen, de dúsnak ekkor még alig nevezhető. Máté mester, mint láttuk, csák három örökölt, vagy a királytól örökös adományké.p nyert· birtokáról rendelkezett végrendeletében ; föltéve, hogy Péter. is ennyit bírt, és hogy Máténk atyja birtoka mellett nagybátyja ¿vagyonát is örökölte,
gazdagsága-hozzámérhető se volt akár a Német-Ujváriak,
akár Amadé nádor,, akár -László erdélyi vajda gazdagságához. Nagyravágyása vitézi tekintélye megalapítása után
mohó'birtokszerzésben: nyilvánult. Legelőbb — úgy látszik — a cseklészi uradalmat Cseklész várával együtt
vette meg Ábrahámfia Ábrahámtól, a szent-györgyi gróftól, azután megszerezte a vöröskői uradalom felét Pozsonymegyében.·* Az ügylet így történt: Tiborczfi Tamás
gróf pörvesztes • lett Visegrádi Domokos a toronyi (de
Turny) gróf ellen patvarkodásban (nota calumniae). A pörvesztes jószágai felerészben . a bírót, Devecseri Emichfia
Mártont, . a királyi udvar albíráját,' vagyis a helyettes
országbírót illetvén, ez a neki jutó részt kétszáz márkáért s egy kösöntyűs vitézkötésért, olyanért, «milyet a
Mátéhoz hasonló országnagyok szoktak viselni», eladta
Csák Máténak. Habár 200 márka, vagyis 800 arany forint
magában véve sem csekély összeg, a vétel tárgyához
mérve mégis potom .¿r' volt az.** Úgy látszik, akkor se
volt nagy kereslete az executiós jószágoknak, főleg ha
birtokba-vételök és megtartások nehéz feladat vala. Hanem
* E z uradalomhoz tartozott Vöröskő
várán kívül Cseszte, Újfalu, · Dombó,
Vista (Vistuk), .Kispofud, Cospolva (Kosolna), Torcha, Keresztúr, Latkfalva,
Hosszufalu, Zubuh, Sious (Diós ?), Kethena, K ö r t v é l y e s . (FEJÉR C D . VI/II. 45.,
VIII/II.

526.)

" III. Endre 1296-ban János mesternek, a Csák Csák fiának, Visket (Hontban) adományozta, miután ez a jószágot
terhelő 437 márkát lefizette. (FEJÉR CD.
vii/ii. .192.) Már e példából is kitetszik
az aránytalanság.
.
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a hatalmas Máténak nem volt azc; valaminthogy válogató
sem volt a szerzés módozataiban.
'
Nem mutatta magát ilyennek akkor sem, mikor MikolaiPéter gróftól az ugróczi uradalmat négy faluval· elcserélte.1. Mikolai Miklós, Péter gróf fia óvást jelentett be
e csere, ellen, mert Máté atyját is, őtet is halálos fenyegetés, szilárd férfiút is megrendíthető félemlítés által bírta
az alkura.2
•
E mellett rabló lovagul mutatta' be magát, midőn a'
szent Benedek rend szentmártoni apátságától·· annak vágvidéki birtokait, melyeket ez nagyrészint cserébe kapott
a .kőszini (németújvári) apátságért, névszerinti:' Ujhelyt
vagyis Királyfalvát, a mai Vág-Ujhelyt, Lubót, Debretét,
Szerdahelyt, Patvarczot, Sztárát és Deákit hatalmasul elfoglalta. V I I I . Bonifáczius papa ennek következtében megbízta az esztergami érseket, hogy a pannonhegyi szentmártoni apátság fosztogatóit, «Mátét, a Péter nádor fiát»
csakúgy mint a Henrik bán fiait: Ivánt, .Miklóst és Henriket maga elé idézze, és más mentő eszközök hiányában
egyházi büntetések terhe alatt a· rablott jószágok visszaadására, s a kár megtérítésére kötelezze.
- • > .
Hanem a pápa közbenjárásának- se lehetett foganatja,
mert Miklós, szentmártoni apát, még Máté halála után is
tiltakozik a nyitrai káptalan s a szalavári konvent előtt,
nehogy jószágaikat a király, ha kezére visszakerülnek, másoknak adományozza. — A szentmártoni apátság e fosztogatások folytán a végső ínségre jutott.3
.
1 Az ugróczi uradalom állott Ugrócz
várából, Poaiuzsán, Baan,· Nezche, Ugrócz, Banczuch, Szitnyá, Radosnya és
Sonko helységekből; melyekért Tolmács,
Bars, Mohi és Poth helységeket adta
Csák Máté 50 márka ráfizetéssel.
2 Arpddkori új Okmt. XII. 555, 570,
572, 639, 640.
3 Miklós apát, midőn Avignonban

jára, négy érsektől és tizenhat püspöktől
megerősített búcsúkat hozott haza olyanok számára, kik a szentmártoni konventre valamit hagyományoznak, küldötteit kegyesen fogadják, nekik alamizsnát
adnak. . Arpddkori új Okmt. x. - 273. —
K A T O N A : Hist. Crit. 1. 612. — C Z I N Á R :
Monasterologia, V I I I . 68. — Valószínűleg e
tehetetlen szegénységnek tudandó be, hogy
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Nem érte jobb sors a Boldogságos Szűzről nevezett,
nyitravármegyei, kolosi, szent-benedek-rendi apátságot,
melynek jószágait: Kolost, Glodnát, Pechrus és Kyrnechet Károly király Csák Máté leveretése után visszaadta. 1
Ugyanezen időben történt Szerafin pozsonyi prépostnak s a pozsonyi káptalannak tiltakozása a győri káptalan
előtt Nyéki Miklós, Vörös Péter, Pakai Csama és Bod
Miklós pozsonyi nemesek ellen, kik őket «Trencsényi
Máté pozsonyi ispán hatalmával» toronyi, másként csukárfalvi birtokukból kiűzték s azt elfoglalták.2 Mi nyilvános
jele annak, hogy Csák Máté a középsorsú nemességet is
segítette rablásaiban, törvénytelen foglalásaiban, nyilván
azért, hogy azt magának lekötelezze, terveinek megnyerje.
A rossz példa hamar vonzott. Besztercze-Bánya vidékén
is hatalmasul elfoglalák Csák Máté hívei a mások jószágait. A kárvallottaknak meg kellett elégedniök a tiltakozással az erőszak ellen, mert félelmökben nem mertek
rendes pört indítani a hatalmas úr szolgái ellen, minthogy
igazságot ellenében úgy sem remélhettek.3
. De az elmondottak, csak apróságok azokhoz képest,
melyeket Máté elkövetett nádor kofában, milyenül legelőbb az 1296. év második felében fordúl elő.4
A nádori hivatal már rég rettegett hatalommá nőtte
ki magát Magyarországon. A nádorok visszaélését a töra benedekrendiek pannonhalmi várok oltalmát Miklós, királyi tárnokmesterre,
bízták, ki ott várnagyot tartott. (Anjou-kori Okmt. 1. 232.) Később Köcski
Sándor is várnagy volt Pannonhegyen.
1 FEJÉR, C D . vm/ni, 231.

2 Eredetije a pozsonyi káptalan levéltárában capsa E . fasc. 4. Nr. 107. —
E tiltakozó levél kelte pontosan meg
nem határozható, mert a kelet évének
egyesei eltünedeztek. Csak annyit tudunk, hogy az 1290-es években kelt, tehát
1293 és 1298 közt, a mely időben Máté
pozsgnyi vármegye-ispánságot viselte.

3 FEJÉR:

CD.

4 FRANKL

: A nádori és országbírói

vm/i.

394.

h i v a t a l 1 5 9 . — F E J É R : C D . vi/i. 45. lap-

ján közölt 1290. julius 29. keletű oklevélben Máté ugyan már nádornak neveztetik. De ez okmány kelete téves, a
mi kiviláglik abból is, mert ugyanott
Hábról, mint váczl püspökről történik
említés, holott — mint K N A U Z kimutatta — Háb ekkor még váczi püspök
nem lehetett. (Monum. eccl. Strigon. 11.
128. v. ö. 472.)
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vény nem bírta kellően korlátozni. Ingerelte a kapzsiakat
azon törvényes gyakorlat, hogy bűnvádi ügyekben, melyekben a nádor, mint az ország főbírája élet és halál fölött
ítélt, az. elítéltek összes javait —, polgári ügyekben a vesztes fél javainak két harmad részét kapta bírói díjul.
E miatt nem egy összetűzése volt Máténak I I I . Endre királylyal. Elsőben is, mikor Máté a Rajcsányi testvérek négy
örökös birtokát elfoglalta s azt híveinek : Bogárfia Mártonnak és Pereszlényi (Beriszlii) Pálnak ajándékozá, I I I . Endre
király ez eljárását a maga igazi nevén «országfosztogatásnak i) nevezte (1299).* . •
A király nem maradt a szóbeli rosszalásnál, noha gyöngesége érzetében oly rendszabályhoz nyúlt, mely világosan
feltünteti az ország szánandó helyzetét és a királyi tekintély teljes sülyedését. Ugyanis fölhatalmazta a Forgáchok
eldődeit és azok szolgáit, hogy Csák Máté nádornak és
öcscsének Csák Csák mesternek és czimboráiknak, rokonaiknak és szolgáiknak ott és úgy ártsanak, a hol és a
mint árthatnak, és ártani meg ne szűnjenek mind addig,
míg a király és Csákok közt fennálló egyenetlenség tart;
ellenben megtiltja az ország hatóságainak, nevezet szerint
a királyi udvar albírájának, hogy a kárttevőket törvénybe
idézni merészeljék.**
Oka ez összetűzésnek, úgy vélem, az volt, hogy Csák
Máté a Forgáchok eldődei birtokait hatalmasul elfoglalta.
Meglehet azonban, hogy Máté már ekkor látott a koronajavak elfoglalásához és az országos jövedelmek letartásához, mert a pozsonyi prépost föntebb érintett tiltakozásában már «Trencsényi »-nek nevezi Mátét, noha, mint alább
* F E J É R : C D . V I / I I . 187. — Gróf Rajcsányi Bethlen még 1317-ben is arra
kéri Károly királyt, hogy ha visszafoglalná Rajcsány, Szolcsány, Apáti, Berencs stb. jószágokat Nyitramegyében,
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1887—8.

melyeket Csák Máté tőle és testvéreitől
hatalmasul foglalt, azokat uratlari jószágok gyanánt másnak ne adja. ( F E J É R :
CD.
"

VIII/II.
FEJÉR:

69.)
CD:

VI/II. 82.

.
5
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látni fogjuk, Trencsénynek Máté csak Venczel király adománya által lett törvényes urává.
Mindamellett a király még remélte Máté fordulását s
folyton nádornak czímezi vala a hatalmas főurat. Türelmének azonban véget vetett a következő érdekes eset,
mely az akkori közerkölcsiségre és törvénykezésre is élénk
világot derít.
.
.. A Divéki nemzetségből való Barleus gróf (a Bossányi
család őse) és öcscse Iroszló vagyis Jaroszló, pozsonyi v-árnagy, pört indítottak a királyi udvar albírája, azaz az országbírói helyettes előtt Divéki István ellen. Az alperes
Divéki István bűnössége érzetében tudta, hogy a pör kimenetele siralmas lesz : reá megy minden vagyona; jó,
ha életét menti meg. A kétségbeesett ember ravaszsághoz
folyamodott. Még mielőtt a királyi udvar albírája kimondotta volna ítéletét a megindított ügyben, a törvényes,
szokás ellenére, visszatorlásképen pört indított ő is, Barleust a nádor elleni hűtlenségről vádolván. A vádat pedig
'a nádori törvényszék előtt, azaz Csák. Máté előtt indította
meg. A nádornak, ugyanis, kötelességében állott az országot beutazni s. .meghatározott helyeken egy vagy több
megye részére törvényszéket ülni, mely alkalommal az
illető megye vagy megyék nemessége, többször nem-nemes
lakói is jelen voltak. Ez alkalommal a nádori gyűlés valószínűleg Nyitramegyében tartatott.
Csák Máténak mint nádornak e vádaskodásra azt kellett volna válaszolnia : «Hagyjuk e vád tárgyalását akkorra,
ha Divéki István másik, már folyamatban levő ügye eldőlt».
Vágy pedig utasította volna a vádlót az országbíró vagy
király törvényszéke elé, minthogy a maga ügyében bíró
senki sem lehet. Barleus amúgy is boszúból eredő rágalomnak, hazugságnak nyilatkoztatta az egész vádat, melyet
a vádló tanúkkal bebizonyítani nem volt képes. A bizonyítás másik törvényes nemét, az esküt, szintén nem lehe-
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tett alkalmazni, minthogy annak letételére valószínűleg az
alperes is, a fölperes is késznek nyilatkozott. Máté nádor
tehát az istenítéletre, a bajvívásra, bízta a dolog kimenetelét, mely •— úgy szólott végzése — az évi (1299) húsvét
nyolczada előtt lesz végbemenendő. Közben pedig az alperest és testvérét megfosztotta birtokaiktól és várókat
elfoglalta.
J ó l számított tehát Divéki István, midőn ügyét Csák
Máté kezébe tette le. Meg volt róla győződve, hogy
ellenfelei elpusztulnak, még mielőtt az ellene indított pör
befejezését érné. Elpusztítja őket Csák Máté kapzsisága.
A Divéki nemzetség tagjai tudniillik, Nyitra- és Trencsény-megyének leggazdagabb dynastái voltak. Az ország
első megszállásakor Nyitra várától éjszakra a trencsényi
bérezek aljáig telepedtek meg. Ekkor még osztatlan állapotban bírták nagy terjedelmű jószágaikat. Később (1348-ban)
miután megosztozának, ágaztak ki belőle a Bossányiak,
Rudnayak, Majthényiak, Mottesiczkyak, Prileszkyek, Turcsányiak, Ujfalussyak és több más család, melyek nagyrészint mind e mai napig czímerökben terebélyes fa alatt
medvét viselnek.
*
Viszont Barleus és Iroszló testvérek is belátták, hányadán vannak, s a fenyegető veszedelmet magoktól elhárítandók, fölebbeztek a királyhoz. A király tanácsot ült a
körülötte levő országnagyokkal, kik ha ő törvényt látott,
bírótársai voltak, és elküldötte Rátold nevű apródját követségképen a nádorhoz, egyúttal felhívta az esztergami
káptalant, szemeljen ki tagjai közül valakit, kí mint hiteles tanú kísérje a király követét a nádorhoz. A káptalanok az időben a közjegyzők helyét pótolták s á pecsétjök
alatt kiadott levél teljes hitelű volt. Az esztergami káptalan tisztéhez képest tehát egyik előkelő tagját, János
kanonokot, Almádi Csaba gróf atyjafiát küldé a királyi
követ, Rátold társáúl.
.
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. A király üzenete "Csák Mátéhoz ez volt: «Álljon meg
a nádor ítélete a Divékiek ügyében ; történjék meg a párviadal a mondott határidőn, de a király személye előtt.
Divéki István jöhet bátran; a király felel arról, .hogy
bántódása nem leszen. "A Divékiek várát azonban és jószágát, melyek nem illetik meg a nádort, adja vissza azoknak,, kiktől elvette.»
Rátold apród, a király izenetvivő embere, a kanonok,
mint törvényes, tanú jelenlétében előadta mondandóit, mire
a nádortól azt a választ nyeré, hogy ő a pörös feleket
nem ítélte volna bajvívásra, ha azok előtte és számos nemes előtt egymást, vele meg nem kínálják vala, de mert
a hűtlenség a nádor ellen követtetett el, mint a vád szól,
azt kívánja, hogy a bajvívás is előtte, a nádor előtt történjék. A mi Barleus és Iroszló javait és várát illeti, azokat Barleus maga ajánlotta föl neki, hogy ez által iránta
való hűségét bizonyítsa". Divéki Istvánnak pedig nem tetszék a király előtt megjelenni, minthogy Barleus csakugyan hiába várta őt Budán, a húsvét hétfője nyolczadán.
A király e daczos válaszra Mátét a nádorságról letette,*
aztán egybehíván a törvényszéket, mely saját elnöklete
alátt Domokos királyi tárnokmester-, Apor nádor-, Majos
a királyné tárnokmestere-, Demeter pozsonyi és zólyomi.
ispán- és Tamás Nyitra és Bars vármegyék ispánjából
állott, törvényt látott Divéki István fölött s az ítéletet
számos főúr, királyi · tanácsos és nemes , jelenlétében oly
értelemben hirdette ki, hogy Divéki István feje vétessék
és jószágaitól megfosztassák, melyek egy harmada a nyerő
félt, két harmada az ítélő királyt illeti; azonban a király
az őt illető részt is Barleus és Iroszló testvéreknek, hívei* Nincs kétség benne, hogy a király
Mátét, ki már a pozsonyi

vármegye-

zett, 1299

április 21-én kelt levelében

még nádornak czímezi, a király

1299

ispánságot nem viselte, ez alkalommal

május 2-án kiadott-ítéletében már «volt·

fosztotta meg a nádorságtól. Mert míg

condam palatínusnak nevezi őt.

az esztergami káptalan a királyra czím-

,

'
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nek engedte át.1 Azonkívül mindennemű kegyeivel halmozta el a testvérpárt. Nekik adta a barsvármegyei Vezekényt, melyet a hűtlenségbe esett Apród Jánostól
és Dobafia Hencztől Csák Máté és Csák Csák
szolgáitól elvett; reájok ruházta a Gergely esztergami érsek hűtlensége miatt elfoglalt Eszter.

.

,

IO.

MÁRKFIA

gam-vár kapitányságát, egyszersmind parancsot
ÁN
PEadott nekik, hogy a hűtlen Csák Mátét és testCSÉTJE.
vérét Csákot, Csák Istvánt, a Márk fiát és szolgáikat megfenyítsék, a miben tehetik, megkárosítsák.2
E rendkívüli eljárásra, mely a törvény helvett az ököljogot juttatá uralomra, felhatalmazá a királyt az 1298. évi
országgyűlés, de sőt szigorú kötelességévé tette, hogy támadjon föl és vessen véget — úgymond — a sok pusztításnak, zsarolásnak, rablásnak, foglalásnak s egyéb kárttevésnek, melyekkel a hatalmaskodó és nagvravágvó főurak az egvházat, nemességet és lakosokat, az egész országot a végső ínségre juttatták, mit ha országos haddal
véghez vinni képes nem lenne, idegen segélvlyel büntesse
meg érdemök szerint a hűtleneket.3
A király megfogadta a nemzet tanácsát, parancsát és,
minthogy a koronajavak csaknem mind elfoglalva valának,
ő tehát nagyobb sereg gyűjtésére képtelen, szövetséget
kötött hatalmasabb híveivel azok ellen, kik az ország békéje megrontói.
A szövetség két oldalú, ünnepélyes esküvéssel erősített
szerződésen alapult. Egy részről a király megfogadta, hogy
szövetségeseit s azok rokonait még halálokban is kegyelni,
kegyeikkel gazdagítani, ellenségeik ellen oltalmazni fogja,
és hozzá járulások nélkül nem fog békét kötni; más részről a szövetséges főurak arra kötelezték magokat, hogy a
királyt híven szolgálják, a békebontókat parancsára megI S T V

1 Hazai Okmt. vi. 441. 452.
2 Hazai Okmt. vi. 461. 462.

3 Az 1298. országgyűlés végzéseit lásd
ENDLiCHER-nél: Monum. Árpad. 630.
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támadják, ha a király személyesen vezet hadat az országon kívül, hűségesen követik és senki fiát sem kímélik,
hanem a király ellenségeinek ellenségei, barátainak barátai lesznek.
Hogy ezen általánosságban kifejezett czél mellett a
szövetség éle főleg Csák Máté és czimborái ellen irányúit,
az abból is kitetszik, hogy a szövetség tagjai: Domokos
tárnokmester, Amadé nádor, István országbíró, Demeter
pozsonyi és zólyomi, Pál mosonyi és győri vármegye-ispánok 1 minden oldalról körűifogták a trencsényi zsarnok
terűletét; kitetszik továbbá a haragból, melyet ez velők
tartott - és· alkalomadtán — mint látni fogjuk — velők
éreztetett is.
.
Hanem e szövetség hathatós működését sem észlelj ü k ; úgy.. látszik, mintha ez is a külsegélyt várta volna,
melyben az .érintett országgyűlés tehetetlensége érzetében
reménykedett. Érteni kell pedig e külsegély alatt III·. Endre
ipjának, Albert római királynak segítségét, ki időközben
levervén (veje, a magyar király támogatásával is) Nassaui
Adolfot, megígérte, hogy 1301. évi tavaszszal Magyarországba jön, és I I I . Endre szófogadatlan alattvalóit vagy
jóval vágy roszszal, de mindenképen az engedelmességre
:
visszavezeti.
_.·'•"
Hógy megrettent volna Csák Máté e fenyegetéstől,
nem hiszszük; de tény, hogy Henrik bán fiaival s az
ország többi főurával, kik előbb hűtelenek valának, ott
találjuk a budai királyi udvarban Máté urat is ;2 sőt a
húrt túlontúl feszíteni tanácsosnak nem tartván, megígérte, hogy· Divéki Barleus és Iroszló grófok birtokait
visszaadja. Vissza is adott közűlök kettőt, Újfalut és Bossányt, de Majtényt — úgy mondá — semmi-ésetre sem
adja ki kezéből (1300 oct. 21.).3
•·- . ' :
1 Hazai Okmt. vi. 431.
2" Arpádkori új Okmt. v. 261.

3 Hazai Okmt. vi. 463.

t r e n c s é n y i 'csák · m á t é .

39;

Bátyjával egy húron pendült Csák Csák, az öcs, kire úgy
látszik, Máté mind azon szennyesb ügyek végzését bízta,
melyekre ő maga személyesen vállalkozni mégis átallott.
István nádor az Ákosok nemzetségéből, ugyanaz, ki a
királypárti szövetségben még mint országbíró vett részt,
megbízta egy alkalommal hívét, Varbói Istvánt, hogy valamely fontos ügyet, Endre király érdekében több országnagygyal és nemessel együtt intézzen el. Útközben
ezek megszállónak Zadow (Szádok[?] Nvitra vármegyében)
nevű faluban, és éjnek idején, miután álomba merűlének, rajtok csapott czimboráival «Csák mester, néhai Péter nádor fia, Magyarország ezen rablója és
fosztogatója»* és Péter grófot, Demeter zólyomi ispán
(szintén a király szövetségese) testvérét többekkel elfogta. Varbói Istvánt, ki vitézhez illően védte magát,
halálos sebet kapott, Csák
„
¿KOS ISTVÁN PECSÉTJE.
bilincsbe verette, lovaitól,
fegyvereitől és ruháitól megfosztotta, úgy hogy ebben is
ötven márka kárt szenvedett; fogságából pedig nem szabadulhatott a királynak se kérésére, se fenyegetésére
mindaddig, míg rokonai száz márka váltságdíjat nem fizettek érette.**
Máskor, 1300 augustus 10-én, ugyanezen Csák Csák a
maga és bátyja népével megrohanta a Wecli unokáit. Vele
voltak ez alkalommal rokona Csák Mihály a Móricz fia
* «Depredator et desolator regni Hungariae.»

** Anjoukori Okmt. 1. 52.
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és-Keszei Lóránt, szolgáikkal. Elpusztította és kifosztotta
Radván és Külső-Karva (Kysseukarva) falukat, elhajtott
belőlök 520 szarvasmarhát, 26 lovat, 1050 juhot és kecskét és 260 sertést, minden elemelhető házi szerrel és podgyászszal együtt; megsebesített két embert és egy aszszonyt (így), mint ezt a keresztesek esztergami konventje
I I I . Endre király megbízása folytán hitelesen jelenté. 1
Nem sokára ezután, 1301 január 14-én I I I . Endre
király, szent István törzsének ezen utolsó ága, e földről
Isten kegyelmébe kivétetvén az egész nemzettől megsirattatott, miként Rachel sírt vala gyermekei fölött, midőn már nem valának. 2
III.
halála s benne az Árpádok magban szakadása alapjában rendítette meg a magyar
államot. Közel állott azon ponthoZj mely szétmállással végződik,» mondja igazán e kor egyik jeles történetbúvára. 3
A hűbéri viszonyok meglazulása, a függetlenségre való
törekvés, mely szinte egész nyugati Európát elragadta,
visszhangot keltett hatalmas, nem ritkán féktelen főurainkban is. Erdélyben László vajda, e cselszövő főúr, ki Bajor
Ottót fogságába s a sz. koronát tőle birtokába kerítette —,
nem különben a szászok —, az adriai tenger mellékén Brebiri Pál sziavon bán és egész Bosznia ura, mint magát
czímezé —, a Dráva és Száva közén, a Duna és Tisza
közt, s a Dunán túl fel Sopronyig a Német-Újváriak, a hirhedt Henrik bán fiai —, Felső-Magyarországon az Ákosok
ARMADIK

ANDRÁS

1 Arpádkori üj Okmt. x. 406. — Csáki
Csákkal ezután a történelemben nem igen
találkozunk.
2 Ezen gyöngéden érzett szavakat imént

idézett István nádor mondja. Anjonkori
Okmt. 1. 52.
.
3 B O T K A T I V A D A R : Chák Máté, 31. 1 .
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és Abák hatalmas nemzetségei, élőkön István és Amadé
nádorokkal —·, a Tiszán túl, a bihari részeken Borsa Tamás fiai —, közben kisebb-nagyobb hatalmaskodók —, végre
Csák Máté szinte korlátlan hatalommal zsarnokoskodtak,
ha azt nem akarjuk mondani, hogy uralkodtak az országon. A törvénynek nem engedelmeskedtek, a király ellen
fellázadtak, élete ellen leselkedtek, a korona javait és jövedelmeit lefoglalták, a főpapok, zárdák és kisebb nemesek jószágait fosztogatták, ez utóbbiakat szolgáikká tették,
haddal támadták meg egymást, raboltak és gyújtogattak,
önhatalmúlag szövetkeztek külső fejedelmekkel, néha segítették, máskor megtámadták őket : ezek a szinte közös
vonások, melyek e zsarnokokat jellemzik.
'
Egyet nem tapasztalunk nálok: az igyekezetet a magyar állam egységét megbontani, Magyarországtól elszakadni. Hacsak a kísérletnek némi jelét nem találjuk
abban, hogy a Német-Ujváriak Soprony és Vas vármegyét örök hűbérűl kérték a trónkövetelő Károly Martelltől, ki csak a szorosabb «franczia módra» volt hajlandó
átengedni a kívánt megyéket,* a miért nem sokára cserben is hagyták az Anjoukat. '
.
Hasonló velleitást vélünk felfödözni a Brebiri grófokban. Gyakran kérték a Brebiriek I I I . Endre királyt, hogy
őseiknek annyi jeles cselekedetei s a király elődei iránt
mutatott· hűségök díjában I I I . Endre is jutalmazza meg
őket valamivel, nevezetesen a tengeri bánságot, vagyis a
dalmát tengerparti latin és szláv eredetű városok kormányzói hivatalát adja át nekik örökül'minden hozzá tartozó báni hatósággal és báni jövedelemmel. Viszont a
Brebiri család arra kötelezi magát, hogy a királynak, akár
kül-, akár belföldön viselendő háborújában ötszáz jól fegyverzett lovassal veszen részt. Ezekben a Brebiri testvé* Anjoukori diplomatiai Emlékek i. 87.
M a g y a r T ö r t . Életr. 1887—8

6

<3o

PÓR A N T A I .

rek : Pál bán, György és Mladin vagy személyesen vagy
testvéreik és rokonaik által lesznek képviselve. ígérik
továbbá a Brebiriek, hogy a király iránt és anyja Tomassina asszony iránt, ki egész Szlavónia és a tengeri vidékek
herczegnőjévé volt kinevezve, tiszteletteljes hűséggel, engedelmességgel és hódolattal viseltetnek, neki évenkint
hódolati ajándékot adnak, és valahányszor a király vagy
pedig egész Szlavónia herczegnője maga elé idézi őket,
személyesen, vagy valamely rokonuk által színe előtt megjelenni kötelességöknek ismerendik.
Ez ajánlatban lehetetlen föl nem ismerni a hűbéri
viszony alapvonásait, habár az adomány nem fekvő birtok;
de Európaszerte szokásban volt vámokat, adókat s egyéb
javadalmakat bűbérűl adni. A Brebiriek viszont megszabott arányú hadi szolgálatra, hódolatra (homagium), a királyi törvényszék előtti megjelenésre és ajándék-adásra
(sztrinára vagy strennára) kötelezik magokat, mik szintén
megannyi jellemvonásai a hűbériségnek. Történetünkben
aligha van arra példa, hogy királyaink vármegye-ispánságon kívül a nádorságot, az erdélyi vajdaságot, vagy a szlavón bánságot valamely családnak örökségül adták volna.
I I I . Endre király mégis meghallgatta a Brebiriek kérését,
s hogy hűségöket az Anjouk ellen magának biztosítsa, adomány-levelet állított ki róla.*
Ezen példák daczára bátran állíthatjuk, hogy a magyar
állam egységének — ne mondjuk tudata, de — érzéke,
ösztöne meg volt a főpapságban, a főrendek jobbjaiban, a
köznemességben, szóval az egész nemzetben, hogy annak
ellenkezőjét a nemzet elleni nyilt pártütésnek tartották,
melyet megtorolni mindenkor készek voltak. Nem is látunk
ily bevallott igyekezetet az említett zsarnokokban sem.
Kitűnt ez öntudat, vagy ha tetszik: ösztön, I I I . Endre
* Lásd

SALAMON

FERENCZ :

Az első Zrínyiek. 80. 1.
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király halála után, midőn «az összes egyházkormányzó főpapok és országnagyok, főnemesek és egyéb nemesek s az
ország minden rendű lakói gondja arra fordult, mint lehetne szent István véréből sarjadó királyt találniok ? Hoszszú gondolkodás után végre egy akarattal megegyeztek a
cseh király fiában», úgymond a többször említett István
nádor az Ákosok nemzetségéből.*
- Helyesebben tudják azonban ezt akkori történetíróink,
a korírók, hogy, tudniillik I I I . Endre halála után az ország
bárói két részre szakadtak : a cseh és anjou pártra. Azok
közöl, kik Venczelt, a cseh királyt, akarták királyokúi,
megemlítik mint főbbeket: Domokost, I I I . Endre tárnokmesterét, Demetert, kit mint pozsonyi és zólyomi vármegye-ispánt ismerünk, néhai Henrik bán hasonnevű fiát,
továbbá a kalocsai érseket, az egri, váradi, váczi, csanádi
és bosnyák püspököket, végre a szepesi prépostot, ki
ekkor fölszentelt püspök volt. Ellenben Csák Mátét, Amadét az Abák nemzetségéből és Újlaki Ugrint az Anjoupártiak közé számítják.
Meglehet, hogy Csák Máté eleinte az Anjouk felé hajolt ; Gentilis bíboros szintén azt állítja felőle, hogy KárolyRóbert királyhoz kezdettől fogva ragaszkodott ;** de hogy
Máté ha előbb nem, az alkudozások alatt, melyek fél évnél
tovább tartottak, az ifjú Venczel pártjára állott, s e pártnak fő-fő tagja volt, arról az ifjú Venczelnek, vagy mint
magát magyar királyul nevezte, Lászlónak többszörös nyi* Anjoukori Okmt. i. 52.: «Universi
ecclesiarum praelati amministrationem habentes et barones, proceres et universi
nobiles et cuiusvis status homines regni
Hungariae , . . admodum solliciti, qualiter . . . futurum dominum de sanguine
sancti Regis polulatum possent . . . invenire. Cogitantes et concorditer attractantes demum etiam cum pari voto et
communi Consilio in dominum Ladis-

laum . . . . primogenitum . . . Venceslai
regis Bohemias et Poloniae» etc.
** «Praefato regi (Carolo) a suae assumptionis initio obsequióse adhaerens».
Vatikáni magyar Okirattár. 1. sor., 11. k.,.
385. lap. — István nádor az Ákosok
nemzetségéből szintén nem említi, azok
közt, kik ismételve jártak a cseh királyhoz a végett, hogy a magyar koronát elfogadja (Anjoukori'Okmt. 1. 53.).
6*
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latkozatai világosan tanúskodnak. Ezek szerint az ő· kedves és hű nádora már atyjának tett sok hasznos szolgálatot ; ő volt az első és legfőbb a magyar nemesek közt,
ki Venczel megválasztatását sürgette, őt bölcs tanácsával
a választás elfogadására bírta, az országba bevezette, a
koronázást előkészítette s annak díszét mindenek fölött
emelte.*
Venczelnek, az atyának, jelleme joggal enged arra következtetnünk, hogy a magyar hazafiak, midőn őt szemlélők ki uralkodóul, első sorban az elárvult ország javát
tartották szemök előtt.
.
,
Venczel cseh király II. Otakárnak és Kunigundának,
I V . Béla magyar király unokájának volt fia. Már tizenkét
éves korában vette át a kormányt s azt mind haláláig,
1283-tól 1305-ig bölcsen vitte. A főurakat, kik Cseh- és
Morvaországban a rendet és békét megzavarták, fegyveres érővel, — ha szükséges volt, kemény szigorral fékeztette meg. Például, azon rablókat, kik Raigernből rettegtették a vidéket, mintegy négyszázat, a törvényszék
elé állíttatta és egytől-egyig felköttette vagy kerékbe
törette. Ezek után Csehország zavartalan békét élvezett ; lakosai jólétben gyarapodtak királyuk szelíd és
gondos kormánya alatt. Kevesen is valának azon kor uralkodói közt, kik feladatok komolyságától és nagyságától
annyira át valának hatva, mint ő.· Nem egyszer mondogatá
bizalmasainak, ha tudna valakit, ki nálánál több buzgalommal és igazábban óhajtaná a közjót, annak menten átadná a hatalmat, ő pedig visszavonulna a königsaali monostorba, melyet dús adományokkal látott el. Noha sem olvasni,
sem írni nem tudott, nem rajta múlt, hogy Prágában egyetemet nem alapított és népének törvénykönyvet nem adott,
mely czélra Olaszországból hozatott egy jogtudóst Prágába.
* Anjoukori Okmt. 1. 26.
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E z ugyan nem sikerűit a dívó törvényszékek ellenkezése
miatt, de a bányászatot és pénzügyet, mi csupán tőle függött, jelesen rendezte. — Hatalomra vágyó, hatalmaskodó,
•és erőszakos nem vólt; ez nem feküdt természetében.
Atyja hősies szelleme, nagyravágyása szintén nem szállott
reá. Ipja, Habsburgi Rudolf, halála után valamint megválasztatta Nassaui Adolfot, utóbb Habsburgi Albertet
római királylyá, úgy megválasztathatta volna magát is ; de
nem vágyott reá. Ellenben jól megfizettette. magát szava-,
zatáért, kivált a Habsburgitól. Viszont ő se vala fukar a
jutalmazásban, valaminthogy a fényt és pompát szerette.*
Mind oly jó tulajdonságok ezek, melyek a mint előbb
;a lengyeleket, úgy most a magyarokát arra hangolták,
.hogy őt hívják meg királyokúi.
jóllehet II. Venczel, cseh király, a magyar követeket,
kik őt a magyar trónra meghívták, nagy kitüntetéssel fogadta, ezek kevésbbé találták őt hajlandónak megtisztelő'
kívánságok teljesítésére, mint óhajtják vala. Két koronája gondjait egy harmadikkal tetézni nem volt kívánatos
•előtte, de nem is telt tőle.** Maga helyett tehát megnyerő
külsejű, hasonnevű növendék fiát ajánlá Magyarország
királyául a követeknek, kik 'jártak-keltek küldőikhez és
vissza új utasításokért s új utasításokkal. Ezeknek pedig
irányt adott Venczel bőkezűsége. Köztudomásúnak kellett
lennie," hogy Venczel kivált pénzzel szerezte fia magyar
pártját. A csacska krónikák is úgy tudják, hogy bizony
* II. Venczel jellemzését főleg P A L A C K Y F E R E N C Z cseh története ív. k. 7. feje.zetéből és D U D I K B É L A morva története v. kötetéből merítettem.
** Ő sietett élni. Alig huszonöt éves korában már kiléncz törvényes és néhány
természetes gyermeknek volt atyja; nem csoda tehát, ha szeretett aludni, a miért
nagy kortársa, A L I G H I E R I D A N T E , így jellemzi:
.
•
'

'
«Ottachero — nelle fasce, .
F u meglio assai che Vincislao suo
figlio
Barbato, cui lussuria ed. ozio p a s c e . ·

'

(Purgatorio, VTI. 100.) De megjegyzendő az is, mit C H R I S T O P H E mond: «Ohne
.Zweifel ist der Sanger der Divina Commedia ein grosser Dichter, aber ein schwacher
Historiker.»
•
'
'
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sok ajándék és még
többnek ígérete járta;
sőt Károly-Róbert király
egyenesen kimondja, hogy Venczel
kincstárának
bősége
által sok nemest hajlított a maga részére,
miről egyébiránt más
adatok is vannak.*
A legjava Csák
Máténak jutott. Venczel magyar
király
mindazon, a király és
királyné
birtokához
tartozott várakat, mezővárosokat , falvakat,
I I . V E N C Z E L , CSEH HERCZEG.
majorokat , erdőket,
földeket, mezőket, vizeket a hozzá való vámokkal
s egyéb bármi néven nevezendő haszonélvezete k*
kel együtt, melyeket Máté nádor akármi útonmódon szerzett és bírt, nevezet szerint Trencsény várát
* Lásd F E J É R : C D . v n i / i . 4 3 4 . — «Muneribus patris inducti, speque ampliorum
munerum suspensi», mondja a klosterneuburgi krónika. (PEZ-nél 1. 475.) A Chronicon A U L A : R E G I E (Königssaal) mintegy mentegetésűl e leoninusokat adja :
• Nam c u m speratur munus, mens prompta paratur.
Cum sít vix unus spernens latum sibi munus,
Propter mercedem c i v i s x d i f i c a n s struit aedem,
V o c e canit clara pro munere c l e r u s in a r a . ·

,

kiadása 1 6 6 . lap.) — De világos adataink is vannak e vesztegetésekről.
István nádor, az Ákosok nemzetségéből, nyíltan megismeri, hogy a cseh királytól
tisztségeket, méltóságokat és drágálatos holmikat kapott, azonfelül hasonnevű fia
feleségül nyerte valamely bajor herczegnek leányát, a cseh király rokonát, ki ugyancsak megbecsülhetetlen értékű arany és ezüst kincseket, drága ruhákat hozott magával (Diós-)Györre. Tudjuk továbbá, hogy Venczel, az atya, Rátoldi Kakas mesternek még a koronázás előtt Várkonyt adta, maga pedig Venczel, a magyar király,
Jordánnak, a szepesi szászok grófjának, a Görgeyek ősének Ört (Eur), továbbá
Gnezda és Lublyó (Gniazdo és Lubowia) falvakat: Bene fiainak: Vörös Istvánnak és.
Benedeknek, a sopronmegyei Tamásit; a krakai püspöknek a palocsai várat ado(LOSERTH
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és vármegyét, Nyitra vármegyét és Bajmócz várát, néki
és örököseinek örök időkre ajándékozza.*
Mi világos jele annak, hogy Csák Máté már előbb,,
nagyrészint valószínűleg az interregnum alatt foglalta el
hatalmasul a vág- és nyitravidéki összes királyi javakatMagától értetik, · hogy Venczel király ez adománya törvénytelen volt: III. Endre 1291. évi törvénye egyenesen
megtiltja, hogy az országnak egy vármegyéje is örökbe·
adassék akár egyházaknak, akár azok főpapjainak, főuraknak vagy nemeseknek.**
.
Miként vesztegeti ette meg magát Német-Újvári Iván,,
azt alább látjuk meg. Egyébiránt a római szent birodalom
életereje is annyira megbénúlt volt az időben, hogy minden kart, melyre a közjónak szüksége vala, előbb drága,
pénzen kelle megvásárolni. Hogy egy idevágó példát hozzunk fel: Habsburgi Albert osztrák herczeg süvének, az:
épen most nevezett II. Venczel cseh királynak, ötvenezer
'. «'márka ezüstöt ígért királyválasztó szavazatáért, mely összegen az· égeri és pleisseni tartományt, Altenburg, Chemnitz
és Zwickau városokkal, továbbá Flotz és Parkenstein vá. rakat, Waida határszéli bajor várossal együtt elzálogosította
neki; azaz egész kis=tartománynyal ajándékozta meg, mert:
ötvenezer "ezüst márka "azon időben oly roppant összeg volt,.
. hogy egy király se gondolhatott e zálog kiváltására. Ezen fe; lűl megígérte Albert Venczelnek, hogy ha királynak megvá; lasztják, fölmenti őt minden hűbéri kötelezettség alól, megengedi, hogy tetszése szerint elmaradhasson a birodalmi gyűlésekről, és megerősíti mindazon adományokat, szabadságokat,
és kiváltságokat, melyeket Csehország a római császároktól és királyoktól valaha nyert. . . így történt ez a római.
mányozta bizonyára nem másért, hanem a korona megszerzése körül szerzett érdemeikért. (Anjoukori Okmt. 1. 19. 53. — F E J É R : C D . vin/i. 65. 67. 93. — Hazaié
Okmt. v. 92. — Á krakai Akadémia : Monumentá medii aevi I X / I I . 207.
* Anjoukori Okmt. i. 26. 28. — F E J É R : C D . . V I I I / I . 89.
** L . E N D L I C H E R : Monum. Árpád. 615. 1.
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szent birodalomban ! Sőt néhány évvel később annyira nem
szégyellették már a német választó fejedelmek a kortesdíjak elfogadását, hogy a kölni választónak ama 42,000
ezüst márkáról, melyeken szavazatát Szép Frigyesnek eladta, jótállók és tanúk által aláírt pecsétes levelet állítottak ki.*
** *

Közben C A R O B E R T , * * ki Nápolyból átjött Dalmácziába
(1300 augustus), értesülvén III. Endre király haláláról,

13.

KÁROLY K I R Á L Y T NÉHÁNY MAGYAR FŐÚR NÁPOLYBÓL

BEHOZZA.

híveivel Esztergámig haladt, melynek főtemplomában Gergely, választott esztergami érsek által (nem a szent koro* LÜNIG, J. Chr. Codex Germanise
diplom. Lipcse, 1731, 1. 975. 978. 11. 487.
** A név ez alakja olaszos összevonása a Carlo-Robertonak, mint I. Károly
királyt gyermekkorában megkülönbözteM a g y a r T ö r t . É l e t r . 1887—8.

tésül nevezék. Lehet tehát nekünk is
így, vagy Károly-Róbertnek (soha Róbert-Károlynak) neveznünk őt mindaddig,
míg magyar királyúl törvényesen megkoronáztatik, azon túl (I.) Károly az ő
5
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nával ugyan) megkoronáztatott. De Esztergámban sokáig
maradása nem volt,. mert a prédaleső Német-Újvári Iván,
néhai Henrik bán fia onnét elűzte, Esztergám várát elfoglalta, istenházát rablóbarlanggá tette, a várost és vidékét
vérig zsarolta. Midőn pedig Venczelt Gödingböl, a meddig
eléje mentek, Magyarországba hozák hívei, Iván Esztergamot (hogy neki is mentül több jusson a cseh kincsből)
«roppant nagy összegért» átszolgáltatta Venczelnek, ki azt
,Mesich Sdyslaus várnagyra bízván,1 Székes-Fehérvárra
vonúlt, hol magát (1301 augustus 27-én) megkoronáztatta.
Volt tehát két koronás királya az országnak. Az ország
egy része Károlyt, más és nagyobb része Lászlót (Venczelt) nevezte csak királyának, mert tényleges hatalma
egyiknek se volt: sem a királyi várak, sem a királyi jog,
jövedelem, sereg, hatalom nem állott rendelkezésökré.2
Venczel Budán lakott, melynek polgárai nagy részint
hozzá szítottak ; .Károly-Róbert pedig az ország déli határán, Péterváradon, a I V . Béla által alapított bélakúti
cziszterczita monostorban vonta meg magát.3 Vele voltak
kétségkívül benső hívei, kik csínyt forraltak Venczel ellen,
melynek kiviteléhez alkalmas időre vártak. Nem kevesebbet terveztek, hanem hogy Buda várát meglepik, rohammal beveszik és Venczel királyt elfogják.
A . steier (stíriai) Otaker a maga népies modorában,
döczögős rímekbe szedve adja elő a pucscsot, mely előhivatalos neve. «Carolus vero Martellus
ex filia imperatoris Rodolphi Clementia
nomine genuit filium, quem primo in
terra sua uocauerunt Carobertum, quasi
Carolum Robertum. In Hungaria autem
ablato Roberto ipsum Hungari Carolum
uocauerunt.» Bécsi képes krónika, M.
FLORiAXus-nál Fontes domestici n. 229.
1 K N A U Z : Monum. Eccl. Strigon. 1 1 .
520· 556.
2 Dubniczi krónika, M. F L O R I A N U S kiadása in. 1 1 3 .

. 3· A' bélakúti apát, János, már előbb
többször megfordult a nápolyi udvarnál
követképen (L. Anjou-kori diplom. E m lékek 1. 53. 54. 98.) Nekem úgy tetszik
mintha ezen János, bélakúti volt apát
és a hasonnevű nyitrai püspök (Fráter
Joannes), ki Carobertnek az országba
jövetelétől híve volt, sőt már Siciliában
tett neki jó szolgálatokat, ugyanazon
személy volna.
..
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.adást következőképen egészítjük ki: Károly-Róbert sok magyarral nyargalvást Buda alá jőve. Vele voltanak Gérgely esztergami és István kalocsai érsekek, a zágrábi, pécsi,
nyitrai és boszniai püspökök dándáraikkal, híveikkel; továbbá Cseszneki Jakab fiai, Roland gróf és Csák István,
a Márk fia. Venczel - országnagyokát, bárókat is említ, de
meg nem nevezi őket. Biztosra vehetjük tehát, hogy Ujláki
Ugrin a Csákok nemzetségéből, Carobertnek e fő támasza
szintén részes volt e hadjáratban. Megérkezvén Buda alá,
legott megtámadták és elakarták foglalni a várat és várost.
De ez nem sikerűivén nekik, felszólították a polgárokat,
adnák ki Venczelt, ki a pápa engedelme nélkül hódította
meg az országot. A polgárok azonban nem is hallgattak
ez üres beszédre és kereken kimondák, hogy ők tudni
sem akarnak. az olasz királyfiról. Károly-Róbert emberei
erre fenyegetések közt megszálták a budai hegyeket, raboltak, égettek, dúltak s a szőllőket kiirtották. Nem nézték tétlenül e kárttevést a Venczel-párti urak némelyikei,
hanem kirohantak a várból, mely alkalommal Bethlen fiai:
Máté halálos sebet kapott, Mihály pedig foglyul esett és
lefejeztetett. Ekkor hírül hozták, hogy Német-Ujvári Iván
nagy sereggel érkezik a király és a budaiak védelmére;
nehogy tehát két tűz közé szorúljanak, Károly-Róbert
népei vissza vonultak Székes-Fehérvárnak a Duna mentén
tovább vévén útjokat, «míg majd hadjok megszaporodik».
Csák Máté nevével • ez alkalommal sehol se találkozunk, noha Venczel csak az imént hitte, hogy érdekeihez
csatolja Nyitra és Trencsény adományával. Hanem . az
anjoupártiak se számítottak reá. Ugyancsak e budai kirándulás alkalmával Károly-Róbert Nyitra vármegyét, Csák
Máténak nemcsak tényleges, de korrektnek látszó alakban
elnyert birtokát János nyitrai püspöknek adta.*
* E z adomány-levelet a fönt elősorolt főpapok átírták Ó - B u d a közelében, 1302.
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Hogy a hadi vállalatokra kész főpapok ily tekintélyes
számát találjuk Buda alatt, noha előbb valamennyien Venczel pártját fogták s az anjoupárti Gergelytől, a választott
esztergami érsektől mint árulótól elfordultak: e változásnak kulcsát Miklós ostiai bíboros püspök, V I I I . Bonifáczius pápa követe működésében találjuk fel. Venczel ekkor
már megbánta volt, hogy Magyarországba jött, és csak
álszégyenből tartotta még magát; sőt azt is hírlelék, hogy
Károly-Róberttel valamelyes egyezményre jutni törekszik.
Végkép elvesztette pedig a pénzéből kifogyott s párthíveitől nagyrészint elhagyott ifjú király önbizalmát, midőn
a pápa «Spectator omnium» kezdetű 1303. évi május 31-én
kelt bullájában Károlynak ítélte oda Magyarország trónját, egyházi büntetés terhe alatt meghagyván, hogy senki
se merje a cseh királyt vagy hát Magyarország királyának
ezímezni, őket az ország elfoglalásában vagy megtartásában segíteni, a miért feloldja a hűség esküje alól mindazokat, kik azt neki netán letették.*
'
: V I I I . Bonifáczius ez ítélete súlyos csapás volt mindkét Venczelre. Az atyának Albert római király küldé
meg á pápai bullát, melynek értelmében fölhívja őt, hogy
Magyarországról, Lengyelországról, Krakó, Meissen és
Eger tartományokról mondjon le, a kuttenbergi ezüstbányákért pedig neki, mint a hűbér urának hzessen 80,000
ezüst márkát tizedképen.
'
'
'
• Albert nem nézhette aggodalom ' nélkül ' Csehország
hatalmának" gvors öregbedését, melynek következménye,
annak a német birodalomtól való elszakadása, talán az
évi september io-én, mely keletből Buda három napos szorongattatásának idejét is
meghatározhatjuk. PEZ : SS. rerum Austriaj. m. 694. Anjoukori Okmt. 1. 41: —
FEJÉR:

CD.

vm/i.

91.

100.

115.

* Bővebben tárgyaltam e viszonyokat, melyeket e helyütt csak az összefüggés
miatt kellett érintenem, ily czímű értekezésemben: «Miklós, ostiai püspök követsége
Magyarországon 1 3 0 1 — 1 3 0 2 . · Új m. Sión, 1 S 8 5 . évf. 3 2 1 . és köv. lapok, két közlemény.
.
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•osztrák és steier tartományok visszafoglalása leendett. De
fukar természeténél fogva, mióta czélját érte, hogy római
király lett, fájhatott neki a szörnyű nagy ár is, melyen
Venczel szavazatát megvette.
· - Túlzó követelései tehát egyértelműek voltak a hadüzenettel nemcsak, de Albert király egyenesen fölhívta a
magyar egyházi és világi főurakat, nemkülönben KárolyRóbertet, hogy telhető nagy erővel csatlakozzanak hozzá,
ki rövid időn megtámadja Morvaországban a cseh királyt. 1
Akközben Venczelnek, a fiúnak «szegődsége szintén
lejárt». Hivei nagyrészint elhagyták, X I . Benedek pápa
pedig, ugyanaz, ki mint ostiai Miklós püspök két év előtt
pápai követűi Magyarországon működött, Gergely helyébe,
ki V I I I . Bonifáczius védelmében esett el Anagniban (1303
;september 7.) Mihályt, a harczias zágrábi püspököt nevezte
ki esztergami érsekké, ki Venczel visszavonulását is veszélyeztette, miközben Károly-Róbert mind bátrabban tört
•délről fölfelé és több párthívet nyert.2
A cseh király pedig, féltvén szeretett ha életét,
országos seregével, melyet Albert ellen gyűjtött, Magyarországba indúlt. (1304 junius). Pozsonyt is, melyet
III·. Endre özvegye, Habsburgi Ágnes királyné özvegyi
jogon· bírt, s az osztrákok megszállva tartottak, — Trencsényt is, Csák Máté uradalmát elkerülvén, Rakatnál, a
mai Párkány mezővárosnál, Esztergámmal szemben tábort . ütött; majd átkelv.én a Dunán, megfutamította
Mihály érseket, és feltörvén a székesegyházat, annak
kincseit, drága edényeit, ruháit elrabolta, a királyok adományos leveleit, letépvén rólok a bullákat, megsemmisítette.3 Azután átadván az esztergami várat Német-Újvári
Iván és Henrik grófoknak, Budára ment, honnan néhány
1 E M L E R : Regesta Bohemize et Moiraviae, pag. 870.
.
2 1304 május 22-én Hasznos mellett

keltezi egyik levelét. (Anjoukori Okmí.
1. 82.)
.
.
3 K N A Ú Z : Monum. eccl, Strigon. 11.
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napi tartózkodás után fiával s a magyar koronázási jelvényekkel együtt kisietett Magyarországból. De visszatérő
útja nem volt háboríttatlan. Nem csupán a rendkívüli hőség tett nagy kárt seregében, hanem Károly-Róbert ez
idő szerinti hívei, továbbá Csák Máté és Rudolf osztrák
herczeg is nyugtalaníták azt támadásaikkal. Mindamellett
már augustus első felében bevonúlt fiastúl Prágába.*
Nem politikai gyávaságot, de belátást tanúsított Venczel, midőn Magyarország uralmáról ily könnyű szerrel
letett. Magyar- és Csehország, melyek lakói külön-külön
néptörzshez tartoznak, más-más nyelvet beszélnek, eltérő
szokásokkal bírnak, reálunióba soha se léphettek volna.
A király személye · ieendett csak az egyesítő kötelék,
laza annyiban, minthogy mindkét ország egész, sőt jeles
királyt igényelt, hogy jól kormányoztassék. Ha a rokon
néptörzsű Lengyelországot se bírta Csehország érdekéihez
sokáig fűzni, egyesülése Magyarországgal se tartott volna
tovább, mint az a magyar uraknak tetszik vala.
•
-

,

..

-

*
.

*

*

.

·

A római király felhívásának; hogy Károly-Róbert és
hívei vele a cseh király ellen szövetkezzenek, annál inkább
siettek á magyar urak megfelelni, mennél jogosabb haraggal töltötte el őket a cseh király és hádai rakonczátlansága. 1304 augustus 24-én fényes gyülekezet volt együtt
Pozsonyban. Jelen voltak e gyülekezetén Rudolf osztrák
és steier herczeg tartományai főbbjeivel, azonképen KárolyRóbert számos egyházi és világi főúrral, kik őt magyar
királynak czímezték. Nevezet szerint: Mihály esztergami
és István kalocsai érsekek, Péter erdélyi püspök, László
529. 544. — Valószínűleg Esztergámból ekkor került Prágába szent Gellért
csontjaiból ama két nagy ereklye, melyek később is a tisztelettárgya voltak

Prágában. ( B O L L A N D I S T Á K : Acta
SS.
mens. Sept. vi. k., 722. 1.)
* P A L A C Z K Y : Gesch.
von Böhmen.
11/1. 359.
=
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erdélyi vajda testvére, továbbá a győri, bosnyák és nyitrai
püspökök, Újlaki Ugrin a Csákok nemzetségéből, Amadé
nádor az Abák nemzetségéből, Roland, másként Lóránt
nádor, Jakab vagyis Kopasz bán a Borsa Tamás fia, Lőkös
mester a. Lőrincz fia, Tivadar bán, István a Márk ( fia a
Csák nemzetségből, Apor nádor, Péter vajda valószínűleg
a Kompolt fia az Abák nemzetségéből, Lőrincz vajda, Kakas
mester a Rátoltiak nemzetségéből. és János mester szintén a Borsa Tamás fia, kik közös elhatározással eskü alatt
kötelezték magokat, hogy Rudolf herczeget, testvéreit és
híveit mindenki ellen megvédelmezik, valaminthogy Rudolf
herczeg is kötelezte magát szövetséges társai egyházi és
világi jogait megvédelmezni és támadóik ellen — erre
fölhívatván — segítséget adni. Magától értetik, hogy KárolyRóbert és Rudolf szintén eskü alatt ugyanezt ígérték egymásnak.*
Hogy a Német-Ujváriak nem voltak jelen a pozsonyi
találkozón, természetes, hisz ők Venczelnek voltak hívei
és szövetségesei; segélyt azonban csak azon esetre ajánlottak, ha az ellenség netán Magyarországra törne. István
nádor az Ákosok nemzetségéből Venczelék rokona volt;
mások vagy jellemesebb vagy szenvedélyesebb pártemberek voltak, hogysem hirtelen urat cserélni akartak volna.
Csák Máté külön állást foglalt el. Nem vegyült KárolyRóbert hívei közé, hanem külön alkút, külön szövetséget
kötött Rudolf herczeggel, mely szerint arra kötelezte magát, hogy nyolczezer embert állít ki a cseh ellen.**
. .Mindamellett hatalmas nevekből összeállított csoport
az, mely Károly-Róbert mögött állott. Kivált ha e nevek
viselői megbízhatók lettek volna! De mint látni fogjuk,
többen közűlök nemcsak cserben hagyták, hanem még pártot is ütöttek már törvényesen megválasztott és megkoro.

* FEJÉR·:

CD.

VIII/I.

158.

160.

** A steier rímes krónika, 741. szakasz.

.
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názott királyok ellen. A legtöbbet közülök a harczvágy s
a prédalesés hozta ide, okúi adván azon igazságtalanság
megboszulását, melyet Venczel király Magyarországon elkövetett. Nagy és méltó lehetett e boszúvágy. Már ha az
esztergami székesegyházban «cseh rabló» módjára bánt
maga a király, kit övéi jámbornak «pius »-nak is neveztek ; ha ő fogolyként magával hurczolta a budai bírót s
a tanács egyéb anjoupárti tagjait: képzelhetjük, mint bánt
el a vidékkel és népével a cseh sereg, melyről saját krónikája ugyanezen évről írva hagyta, hogy a rablás szokása volt.
É s a mi kiváltképen szentesítette e rabló hadjáratot a
csehek ellen, az, hogy egyik kitűzött czélja volt a szent
korona és koronázási jelvények visszavétele. Mert melyek
mellett a magyar király és urak a cseh hadjáratban, mint
Albert király és Rudolf herczeg szövetségesei részt venni
ajánlkoznának, a föltételek elseje is az volt, hogy ama
jelvények Károly-Róbert kezéhez visszaszolgáltassanak.
E föltételhez járultak még a következők : A magyar segélyező sereg bevett szokás szerint szent Mihály napjánál,
september 29-nél tovább nem táboroz, mert késő őszszel
nehéz takarmányt szerezni a lovak számára.* A magyarok
külön hadat alkotnak, a németeket közéjök s őket a németek közé beosztani nem szabad, nyilván azért, nehogy
összekoczódjanak a zsákmányon. Mivel pedig nem zsoldért,"
hanem csupán zsákmányért szolgáltak, kikötötték, hogy
minden a mi kezökbe kerül, ember, állat és egyéb ingóbingó jószág sajátjok marad, melyet értékesíthetnek helyben, vagy vihetnek magokkal haza. Ha a németekkel közösen ejtenek valamely zsákmányt, azt igazságosan kell
felosztani, valaminthogy ők is meg tartoznak fizetni a ba* Megjegyzendő, hogy a szövetséges levél kiállítása (aug. 24.) és szt. Mihály napja
(sept. 29.) közt alig feküdt öt hét; miből világos, hogy a magyar zászlóaljak már
útban voltak, vagy Pozsony körül táboroztak.
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rátságos helyeken mindent, a mire szükségök van, de csak
a rendes, jutányos áron.* Kikötötték végre, hogy a pogány
kúnok istentiszteletöket zavartalanul végezhessék.
Ezen egyességet, az osztrák hérczegen és számos főúron
kívül Pozsony, Bécs, Haimburg és Német-Ujhely városok
is megerősíték pecsétjeikkel, föltételül szabván egyúttal,
hogy a zsákmányolás, prédálás csak ellenséges földön vegye
kezdetét.
A magyar és kún hadak (számokat «jól·) húszezerre
teszik) gyorsan felvonultak, szövetségeseik pedig siettek
. őket a Morván és Thaján, e két határfolyón át a cseh
király területére hárítani, melyet bekalandozván, hamar
megtöltöttek harczi lármával és nyomorral.**
A jelesb hadi tettek közúl nem sokat jegyezhetünk
föl, mindössze néhány kisebb erősség elfoglalását. Legelsőbben Lichtenstein Henrik kérte meg a magyar hadakat,
hogy segítsék visszafoglalni az ő várát Nikolsburgot, miután ez megtörtént, a kúnok Bríinnig kalandoztak. — Kö* így értelmezem a steier Otaker krónikája e szavait: «der under jn icht zu
kawffen hat daz sy dem rechten kawf
gäben», mert az egyességet másutt nem
találom, mint ama krónika 741. szakaszában ( P E Z , I I I . ) . — Nyoma van azonban a klosterneuburgi krónika e szavaiban : «Comani et Ungari iam diuturnis
spoliis et captivitate christianorum, tquae
dux (Austriae) loco salarii ipsis indtUsisse
dicitur, nimis ditati etc. PEZ-nél 1. 476.
** Az osztrák és cseh krónikások telvék a kegyetlenségek leírásával, melyeket
kivált a kunokra fognak. Megérzik azonban rajtok a nagyítás, mit a német történetírók se tagadnak. Azt írják felőlük,
hogy ellenségeik fejeit kedvtelésből lándsáikra tűzdelték; megölt kisdedek kezét,
lábát sós vízben megfőzték, megették, s
e végett megölt gyermekek mezítelen tetemeit nyeregkápáikra kötötték. Miből
' legújabban azt olvassa ki D U D Í K B É D A ,
Morvaország történetírója, hogy a gyerM a g y a r T ö r t . É l e t r . 1887—8. 5

mekek testét nyergül használták, talán
bizony, hogy. puhábban üljenek ? A legközelebb eső klosterneuburgi krónikás,
noha ő is a háborús idők minden szörnyeit megtéteti őseinkkel, kannibalismusról még se vádolja őket. Korántsem akarjuk menteni akár a múlt, akár a jelen
idők embertelenségeit, de hogy azokkal
kedves szomszédjaink különösen nekünk
kedveskedjenek, az ép oly igazságtalan,
mint nevetséges. Kimutatjuk e hadjárat
leírása folyamában, hogy a német seregek ép úgy, mint a cseh vitézek, nem
is az ellenség földjén, de saját hazájokban nem humánosabban jártak el a magyaroknál, kiket a zsákmányolásra ép az
osztrákok, a herczeg, a főurak és a főbb
városok polgárai nem csupán fölszabadítottak, de minthogy zsoldot nekik nem
adtak, egyenesen utasítottak, míg a német hadak azonképén mint a csehek,
zsoldot is kaptak királyaiktól.
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zel az osztrák határhoz, a Thaja mentén egy
faroslavice
(ma Joslovitz) nevű kis erősség, egy templomvár állott; a
templom környéke fapalánkokkal volt megerősítve. Ide
menekültek a helység és vidék asszonyai, leányai és ugyan
hősiesen védték magokat. Garai Pálnak, a Dorosma nemzetségből is itt, e «Leányvár» alatt verték ki három fogát.
Végre tüzet fogott a palánk és templom, melyben sokan
elvesztek. 1 Hasonlóképen járt Ivanice, ma : Eibenschütz
temploma és erőssége s még mások is, mert Károly-Róbert sok erősség elfoglalásával s fölégetésével dicsekszik. 2
Míg ezek Morvaországban történtek, addig .Amadé nádor az Abák nemzetségéből vendégével, a száműzött
L O K I E T E K U L Á S Z L Ó lengyel fejedelemmel, ki nála talált
menedéket, Zemplén vármegyéből Venczel birtokára,. Gali•czia nyugati részébe tört, s ott néhány erősségét: Pelcziskát, Wisliczét és Lelowot bevette,' melyekben megfeszítvén lábát, utóbb is sikerűit Csehország főségét Lengyelország felett megtörnie.3
.
Végre megjelent Albert római király is a sváb felföldön gyűjtött seregével, útját saját birodalmán át rablással
és tűzzel jelölvén.4 September elején Linz körül táborozott, mi közben fia Rudolf herczeg és Károly-Róbert
hadai Gmünd és Weitra közt Alsó-Ausztriában egyesülőnek, hogy Budweisnál Albert király seregéhez csatlakozzanak.
A magyar hadak megérkeztekor nagy volt az öröm,
mivelhogy szent Mihály napja immár elmúlván, kötelezettségök ideje lejárván, alig mertek reájok számítani.
A kunok haza is kívánkoztak zsákmányokkal, melyet a
német urak közül némelyek megkívántak. Hasztalan kérte
1 Anjoukori Okmt. i. 196. — «Sub
castro Lean dicto».
2 «Munitionibus plurimis seu castris
occupatis seu combustis».
3 Annál. Polonor. ad a. 1304. P E R T Z ,

xix. 654.

F E J É R : C D . viii/vn. 379. —
: Hist. Polon. ix. 902.
4 Salzburgi krónika PEZ-nél 1. 399.:
«rapinis et incendiis non modica inibi
damna fecit.»
DLUGOSS
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őket Albert király a· maradásra, vagy hogy legalább a keresztény foglyokat bocsássák szabadon, mit az ott levőpüspökök nagyon szorgalmaztak. Hanem a kunok azzal
válaszoltak, hogy szegődségök ideje letelt, a foglyok pedig
egyesség szerinti tulajdonuk, s egy éjjel vagy hétezren tábort bontottak és eltávoztak. Albert király négyezer
könnyű lovast küldött utánok, kik őket Német-Óvárnál,
október 20-án érték utol. A kunok azt hivén, hogy Albert
egész serege van nyomukban ; visszahagyták zsákmányokat
és futásnak eredtek. A töméntelen zsákmányon aztán,
ugyanazok osztoztak meg, kik az egyességet alírták; mert
hogy visszaszolgáltatták volna azt, arról sehol se történik
említés. A német-óvári apát pedig a mezőn szerteszét talált elesetteket, mintegy négyszázat, egy nagy gödörbe
temettette.*
A holtak közt volt a Borsa Tamás fia, János (dux
ante silvam) is. Vezére volt-e a kunoknak, vagy hogy
Károly-Róbert azért küldötte utánok, hogy féken tartsa
őket: nem tudjuk. Ez utóbbi a valószínűbb, minthogy a
király tisztelettel beszél felőle, mint olyanról, ki miután
nagy csapattal vett részt e hadjáratban, hűségben, érdemes szolgálatai közben halt meg. Erdemeiért testvérei és.
a cseh hadjáratban fegyvertársai : Kopasz nádor és Beke
mester vették el a jutalmat.
Albert római király, ekközben a gazdag és nagyon megkívánt kuttenbergi, vagyis, mint magyarjaink elnevezék,
katonbányai (Kothunbania) ezüstbányák elfoglalására indult, s a hasonnevű várost október 18-án seregeivel körűivette, bogy ostrommal bevegye. De a cseh hevérek
vitézül védték magokat; az ellenség szeme láttára vontak újabb árkot a város körűi; sikeres kirohanásokat tet* A krónikások túlhajtásait jellemzi, hogy míg a klosterneuburgi krónika négyszázra teszi a mindkét félen elesettek számát, mások abbeli örömükben, hogy e
perfid-támadás sikerűit, tízezerre túlozzák csak a kunokét.
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t e k ; 1 patakjok vizét megmérgezték az. ezüst olvasztásánál
használatos reagentiákkal, minek következtében az ostromlók embereiben és lovaiban nagy kár esett. A hideg is keményen beköszöntvén, az élelmezés bajjal járt, míg a cseh
derék had mozdulatai azzal fenyegették a római király
seregét, hogy visszavonuló útját elvágják. Mire a németek, ötödnapra már, nyakra-főre kiigyekeztek Csehországból, s velők a magyarok is, kik október 27-én váltak meg
tőlök, hogy Morvaországon keresztül mielőbb hazájokba
jussanak. A cseh katonák pedig Albert király távozta
után, szokások szerint a háború minden súlyát a kolostorok és egyházak birtokaival éreztették.2
Hogy Csák Máté csakugyan részt vett e hadjáratban,
kétséget sem szenved. Károly-Róbert első sorban nevezi
•őt azok közt, kik Csehországba törtek. Máté udvarmestere és hadnagya Bogár fia, Márton szintén vitézül forgolódott a csehek ellen, a miért a király utóbb megjutalmazta őt.3
IV.

·

Ш

O S Z T R Á K O K az imént vázolt hadjárat, alkalmából
árulással vádolták Ottó bajor herczeget, később
magyar királyt. O szövetségese volt a Habsburgiaknak; e hadjáratban is részt vett, de vétkéül rótZ

1 Ily kirohanás alkalmával mentették
meg Renold nádor fiát, Gyulát, szolgái.
Anjoukori Oknit. 1. 190.
2 «Annonam trituranti alia auferunt
et consumunt, domicilia evertunt, replent
currus, quos in spem rapinae vacuos evexerunt, pauperibus cum uxoribus et pueris relictis in luctu, cum fructu et gaudio ipsi laetius redierunt. O nefas horrendum . . .» mondja a königsaali krónikás LosERTH-nél 173—8. Mellette e hadjárat kiválóbb kútfői a klosterneuburgi, salz-

burgi, zwettli és rímes krónika PEZ-nél
1. 476, 399, 534. iii. — Anjoukori
Okmt.
1. 132, 190, 196, 210, 261.
3 Miientét és Olaj-kútját adta neki
Pozsony vármegyében Rététől éjszakra.
( F E J É R : C D . vm/i. 341.) Somosi György
fiát, János mestert is említi I. Károly király, mint ki e hadjárat alkalmával hozzá
szegődött, vitézül harczolván. ( K A T O N A :
Hist. Crit. vni. 402. — F E J É R : C D ,
viii/II. 204.
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ták föl, hogy Albert királyt emberiségi tekintetből viszszatartotta Kuttenberg további ostromától. Rosszúl sike 1
rűlt vállalatoknál bűnbakra, árulóra van szüksége a közönségnek.
Ottó még Bécsbe is elkísérte Albert királyt, de miután
haza érkezék Landshutba, kéreté őt: ne ismét Bajorországon át térjen vissza seregével; elég kárt okozott országának márig is. Albert király azonban föl se vette a bajor
neheztelését, és nem csekély kártevéssel épen Bajorországon vonúlt keresztül visszamenő útjában is. E kíméletlen
eljárás eléggé kimenti Ottó pártállása változtatását főleg
azon időben. Ottó egyenesen átcsapott a cseh király
táborába, ki a hadértő férfiút serege főkapitányává nevezte ki, minthogy a háború folytatására ő is, Albert is
készült.
Hanem II. Venczel cseh király aztán rövid időn, 1305
junius 21-én meghalt, fiával pedig és utódával, I I I . Venczellel méltányos békét kötött Albert király, s ebbe Ottó
herczeget is bele foglalta, megígérvén, hogy a múlt évben
átvonulásakor okozott kárát megtéríti. Ezen, 1305 augustus 18-án kelt békekötésben I I I . Venczel már csak Cséh•és Lengyelország királyának czímeztetik annak jeléül, hogy
Magyarországról le kellett mondania s a koronázási jelvényeket kiadnia, jóllehet ezen kellemetlen pont az oklevélben érintve nincsen.
I I I . Venczel azonban teljesítette e föltételt, de nem oly
•értelemben, mint azt a pápa s Albert király óhajták; hanem
midőn Brünnben,' 1305 október 9-én ünnepélyesen leimonda jogáról a magyar koronára, azt a koronával s
•egvéb jelvényekkel együtt átruházta és átadta Ottó bajor
berezegnek, a következő naptól pedig nem nevezte magát
többé magyar királynak.*
* Cronicon Claiistro Neoburg, PEZ-nél, i. 476—7.- —
Österr. unter Ottokar u. Albr. 1. Beilage X L I I .

.KURZ:

Leges 11. 486. —
köt. 244. lap.·— A jel-

PERTZ :
II.
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Henriknek, Alsó-Bajorország herczegének és
Erzsébetnek, IV. Béla király leányának 1261 februárius
11-éh született fia, mint ilyen közelebb fokú rokonságban
állott a férfiágon kihalt Árpádházhoz, mint akár Károly-Róbert, akár I I I . Venczel. Ez időben közel negyvenöt éves,
de már teljesen kopasz ember volt. Első neje Habsburg!
Rudolf leánya és Albert király nővéré már régebben,.
1282-ben meghalt. Ravasz és vitéz férfiúnak jellemzik kortársai.* Nálunk vitézségén is, ravaszságán is kifogtak.
Bajor kísérői tanácsánál, kik nem ajánlák neki, hogy a
magyar trónra vágyjék, erősebb volt a német-ujvári grófok és Venczel többi híveinek kísértése. Ezek közé sorolhatjuk István nádort az Ákosok nemzetségéből és fiait a
sógorság miatt, melyben hozzá állottak. Talán István nádor
hódította pártjára a Borsa Tamás fiait is : Kopasz nádort,,
Beke és László mestereket, kik viszont vele tartottak
sógorságot, minthogy Beke István nádor leányát bírta
feleségül. Debreczeni Dózsa, Domokos a Rátoltok közül,.
István mester Öböl (Ubul) unokája a Kállayak őse : ezek,
úgy látszik, szintén csak mások iránti szívességből szegődtek a bajor párthoz, miközben Rádi Benedeket, a veszprémi püspököt kétségkívül a Német-Ujváriak vonták magokkal. Ellenben a csanádi püspököt boszús szenvedélye,
az erdélyi szászokat pedig az öröm, hogy immár német
királyok lesz, ragadta Ottó pártjára. Némely erősséget,
mint Szepest és Visegrádot** még a csehek tartottak
elfoglalva; Esztergám a Német-Ujváriak jármát nyögte,,
míg Budának (egyházi tilalom alá levén rekesztve) nem·
maradt más választása, mint Károly-Róbert ellenségeivel
tartania.
OTTÓ,

vények, melyeket Venczel Budáról magával vitt: «corona, tunica sti Stephani regis.
diadema et sceptrum». P E R T Z : SS. ix. 8 1 7 . — Codex diplom. Moravie V I I . 7 8 7 .
* A. F . O E F E L I I : Scriptt. rer. Boicar. n. 4 6 5 . — M I L L E R : De iure Andreae
NI.

37.

** F E J É R :

CD. vm/i.

250. —

KNAUZ

: Monum. eccl. Strigon. 11.

552.
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Csák Máté, hogy Ottó híve lett volna, arra nincs adatunk; sőt tekintve, miszerint Ottó Brünnből nem egyenesen tartott a Vág völgyén le Esztergámnak, Budának,
Székes-Fehérvárnak, hanem kerülő és veszélyes útakon
lopódzott be Magyarországba, bátran következtethetjük,
hogy Mátétól tartott — és bölcsen, ha tudta, mily mérvű
ellenlábasa Máté a Német-Ujváriaknak.
A dolgok e fordulata semmikép se tetszhetett sem a
római királynak, sem az osztrák herczegnek, ha eltekintünk
is a rokoni indulattól, melylyel Károly-Róbert iránt viseltettek, azért se, mert így Csehország szövetségese, lekötelezettje kezébe került volna Magyarország, mi annál veszélyebb léendett Ausztriára, minthogy Ausztria hátmögének, Bajorországnak is ő volt egyik fejedelme. Rudolf
osztrák herczeg (Albert király fia) követeket is küldött
I I I . Venczél királyhoz, hogy —- ha lehet.— lebeszéljék őt
veszélyes terveiről Magyarországot és Bajor Ottót illetőleg. De Ottó befolyásának sikerűit távol tartani e követeket Venczeltől, ki csak általa izent nekik. Ellenben Ottó
megmutatván a magyar koronázási jelvényeket, melyek égő
gyertyák közt egy oltáron feküdtek, fönhéjázva kijelentette, hogy Rudolf ellenséges indulata daczára is eljut a
Német-Ujvári grófokhoz.*
Rudolf tehát elállatta az utakat, melyek Morvából
Ausztriába vezettek, hogy Ottó költözködését meggátolja ;
de Ottó bízván Bécs városa főlövészmesterévé és bírójává
emelkedett Perchtold nevű szabó mester ügyességébe, útra
készült. A koronát csutora vagy csobolyó alakú faedénybe,
a kardot és jogart tegezbe rejtette, maga és kísérete átöltözködve indúlt útnak. Többnyire éjj el útaztak; Perchtold
segélyével szerencsésen elérkeztek Enzersdorfig, s átkelvén
a Dunán, Fischamentig. Hajnalodván, azonban megdöbbenve
* Otaker rimes krónikája

756—7. szakaszai PEZ-nél, Scriptores m . k.
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vették észre, hogy a szent koronát elvesztették : levált a
szíjról, melylyel tartója a nyereg kápájához volt csatolva.
Visszavágtattak tehát s egy mértföldnyire szerencséjökre
meglelték valamely mocsárban. Aztán sietve ügettek Sopronyba, hol őket Német-Ujvári Iván fogadta.
Az előkészületek megtétele után Ottót hívei SzékesFehérvárra vitték, itt 1305 deczember 6-án királylyá kenték és megkoronázták Rádi Benedek veszprémi és Fráter

14. A MAGYAR

S Z E N T KORONA

MEGTALÁLÁSA.

Antal csanádi püspökök. Majd Budára jővén, végig nyargalt az útczákon teljes díszben és koronával a fején törvényes királyul mutatta be magát.*
Ottó nagy kísérettel, nagy sereggel jött Budára.
A csapatok a budai tereken és pesti mezőkön táboroztak.
Biztosra vehetjük, hogy a dunán-túli, duna-tiszaközi nemes* Chron. Dubnicense. M . F L O R I A N U S kiadása 114. 1 . — Claustro-Neoburg,
burg, PEZ-nél i. 402, 478. — Annal. Ostcrhovien. PERTZ-nél S S . ix. 817.
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ség, mely akkor még csaknem kizárólag a Német-Ujváriakkal tartott, a gömöriek, borsodiak, szabolcsiak, bihariak,
hol az Ákosok, Borsák, Debreczeni Dózsa s a Semjének
a későbbi Kállayak vitték a vezérszót, ott voltak. Nem
hiányzottak az erdélyi szászok se, kiket Blau (Blavus,
Blava) István, Góbiin és Miklós comesek vezettek. A szászok készségesen esküdtek hűséget a német eredetű királynak. 1
Ellenben az osztrák herczeg megboszulandó kijátszatását s azon ürügy alatt, hogy Károlylyal kötött szövetsége
úgy kívánja, a Lajta és Rábcza közti vidéken a NémetUjváriak jószágait pusztította, mi a magyarok részéről
visszatorlást vont maga után.2
Aztán egy álló esztendeig, sőt azon túl csaknem semmit se hallunk a két királyról. Még holléttökről sem értesülünk.
Károly-Róbert ügye nem is állott valami fényesen.
A cseh hadjárat csúfos kimenetele nem volt alkalmas arra,
hogy esélyeit fokozza. Nyilván hozzájárult a Borsák és
barátaik elidegenedéséhez is. «Hatalmának sátora nem
vala az időben terjedelmes,» érinti gyöngédséggel fia, Lajos király, míg ő magyarán kimondja, hogy «országa kormányát nem bírta teljesen, mert azt hatalmas főurai tárták
elfoglalva, kik az összes nemességet leigázván, nem engedték, hogy neki szolgáljanak».
Feltűnőbb, hogy Ottó is szünetel és szintén nem hallat magáról, noha ügyei sokat igérő pompával indultak meg.
Fegyverszünetet
kötöttek . . . . Nem ugyan ők, a koronás fejedelmek, hanem náloknál nagyobb urak: pártfeleik.3
1 Vatikáni magyar Okirattár, 1. sor, 11. köt. 232. lap.
Chronicon manuscriptum, L I N K , Annál. Austro Clarae vallenses 1 . 5 7 1 . ( S Z A L A Y nál Magyarország tört. 11. 131.)
3 «Ordinatio omniura baronum et nobilium de regno Hungáriáé, ut usque octavas
A
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Igen jellemző ez eljárás. Az «opportunisták», mint ma
neveznők akkori főuraink nagy részét, kik saját érdekeiket mások érdekeiért nem koczkáztatták, nem voltak tisztában a teendők iránt. Károly-Róbert koczkái, daczára a
pápa és római király pártfogásának, ama pillanatban vakot
mutattak. Ottó fényes bevonulása Budára a kelletlen Némét-Ujváriak csillaga emelkedését jelezte. Teljes tanácstalanság uralkodhatott. Senki se tudta, mit tegyen? mi válik inkább hasznára? Károly-Róbertet pártolja-e tovább,
avagy Ottóhoz csatlakozzék? Végre is abban állapodtak
meg az összes főurak és főnemesek, hogy hagyják magától fejlődni a dolgot és 1307. évi április 24-ig vagyis szent
György napjáig nem tesznek semmit. Hogy Csák Máté
szintén hozzájárúlt e megállapodáshoz, alig vonható kétségbe, először azért, mert az «összes» főnemesekhez tartozott ő is, és pedig nevezetesen ; másodszor, mert ez idő
alatt — mint látni fogjuk — ő se tesz semmit, hanem
csak tétet.
Károly-Róbertre e megállapodás előnyös volt. Ez évet,
ha a harcz megindúl közte és Ottó közt, alig sorolhatta
volna a szerencsések közé, hisz jóformán mindenektől el
volt hagyva. A fegyverszünet eszméje tehát valószínűleg
az ő politikusaitól indúlt ki. Válószínű, hogy ez volt a cselvetés, melylyel a bajorok Albert osztrák herczeget vádolják,
hogy ő buktatta meg Ottót.
Ez önkéntelen szabadságidőt Károly-Róbert hasznosan
és kellemesen igyekezett eltölteni. Könnyüvérű és szeretetreméltó fiatalsága elvihette egyik hívétől a másikhoz —
kortesútra, mint jelenben mondanók ; mert a választók
akkor, mikor királyválasztásról volt szó, még nagyobb urak
valának és csak a jövő reménysége fejében tettek érette,
a mit tettek. Aztán időt szakasztott magának a nősülésre.
b. Georgii martyris proxime venturas nullse novitates, nullique processus fierent,
mondja Péter, erdélyi püspök. ( F E J É R : CD. vmh. 203.)
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Valószínű, hogy ez időbe esik házassága a lengyel Máriával, Kázmér, bitomi és tescheni herczeg leányával, kiről
mint magyar királynéról 1306 közepén veszünk először
tudomást egyik leveléből, melyet gyűrűjével hitelesített,
minthogy még nem volt hivatalos pecsétje. Tehát ujdonat-új
királyasszonynak kellett lennie.*
Ottó vetélytársán példát véve, valószínűleg hasonlóképen töltötte el a fegyverszünet idejét. Ellátogathatott a
Német-Ujváriakhoz és sógorához a Mátrába. És ki tudja,
nem ébresztette-e benne a nősülési hajlandóságot is Károly-Róbert jó példája? Jóakarói is ajánlották neki, hogy
jegyezze el magának László erdélyi vajda leányát, hogy
ekként trónját biztosítsa. Hogy ő csak oly komolyan vette
e házassági szövetkezést, mint kezdetben maga a nagyralátó erdélyi vajda, az annyira kétségtelen, hogy KárolyRóbert párthíveit nem kis ijedelem fogta el e terv hallatára. Nem is volt tréfa-dolog. Ha Ottó a Német-Ujváriak
mellé, kik ügyét magokénak tekinték, az Ákosok mellé,
kik a rokonság miatt azt hathatósan istápolják, megnyeri
még a hatalmas vajda föltétlen segélyét; nagyon hamar
föllibben az anjoupártiaknak serpenyője, melyben lágymeleg barátok tárták az ellensúlyt. A kalocsai érsek sietett is az egyház tiltó szavát. hangosan fölemelni és meghagyni az erdélyi püspöknek, hogy necsak az ily veszedelmes terveket forraló vajdát közösítse ki az egyházból,
hanem nagyobb nyomaték kedveért egyúttal valamennyi
megyéjét rekeszsze egyházi tilalom alá. Péter, az erdélyi
püspök a vajda testvére volt, s a mit rábíztak, e nagyon
kellemetlen ügyet semmiképen sem akarta teljesíteni. Ha
a házassági terv kezdettől fogva kelepcze leendett Ottö szá* F E J É R : C D . v m / I . 199. — Anjoukori Okmt. 1. i n . , 11. 69. — Magyar történelmi tár ix. 119. — Zichy Okmt. 1.
112. — Hogy Károly-Róbert első nejét
Katalinnak vagy Katalinnak is hívták

( S Z A L A Y : Magyarország tört. 11. 149 ), e
tévedést már P O D H R A D C Z K Y megigazítá az
általa kiadott Chronicon Budense. 237.
lapján.
.
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mára, Péter püspöknek, ki benső viszonyt tartott a vajdával, egy szavába került volna a tévedést eloszlatni; de
e helyett ügyét a szent-székhez fölebbezte azzal indokolván késedelmességét, hogy a magyar főurak az idö szerint
fegyvernyugvást tartanak.*
Hanem az anjoupárti főpapok nem járultak a főurak
semleges viselkedéséhez, legkevésbbé Tamás, esztergami érsek, ki nem csupán «jó szóval,
rábeszéléssel, tanácscsal és intéssel» tett legtöbbet Károly-Róbertért, hanem — mint ez maga
megismeri — ügyeinek szorgalmazója, igazgatója, előmozdítója** és oly tántoríthatatlan oszlopa volt, mint I I I . Endrének
boldogult nagybátyja Ladomér
érsek, s e mellett nem kevésbbé
merész Botond fia Gergelynél,
a néhai választott esztergami érseknél.
Tamás érsek volt, ki a
megfogyatkozott hívekbe új
1 5 TAMÁS É R S E K PECSÉTJE
bátorságot öntendő, az actiót
ismét megindította. Csapását Ottó pártja fejére, a Német-Újváriakra intézte.
Saját székhelyéről száműzve levén, Székes-Fehérvárt,
melynek egyúttal prépostja volt, már 1305 augustus 2-án
a szószékre lépett és nagy hallgató közönség jelenlétében
önmaga hirdette ki szigorú ítéletét Henrik bán fiai: Iván
és Henrik ellen, kik «mint hűtlenek és lázadók, Károly királylyal szóval és tettel nyilván ellenkeznek». Kiközösítette
* F E J É R : CD. V I I I / I . 203.
· * «Thomas archiepiscopus tam familiarem, quam sollicitatorem, directorem

et procuratorem se exhibuit·, a miért
«nullo praecedente» érdemesült. F E J É R :
CD. viu/i. 193.
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őket az egyházból, melynek méltatlan fiai, és birtokaikat
egyházi tilalom alá vetette.* Most nem érvén be a szóval,
fegyveres coalitiót hozott létre ellenök Esztergám visszafoglalására. A főpapok dandárain kívül, kik siettek az érsek
segítségére, csak közepes sorsú urak vettek
benne részt. Kakast, a
szepesi Rikalf fiát, a
Berzeviczyek ősét, Venczelt a Martonos (Márton) gróf fiát, Tornai
Jánost és Pétert a Kázmér fiát, somogyi birtokost halljuk említtetni
azok közt, kik KárolyRóbert köré sereglének
és Esztergám vára visz1 6 . I V Á N BÁN P E C S É T J E .
szavételeért jutalmat is
nyertek. Egyet sem azon főurak közül, kik két év előtt
a cseh hadjáratra szövetkezének, de most kényelmesbnek
tárták a semlegest adni.
Mégis . . .
Ott találjuk Csák Mátét, nem ugyan saját személyében,
de jól képviselve Bogár fia Márton által, ki előbb a Trencsényi nagybátyjának, Máté nádornak volt tárnokmestere,
most az ő embere. Ezen ép oly vitéz, mint ügyes férfiú,
minden viszonyok közt megállotta helyét. Most is egy
hadjáratból, melyben elfoglalta Zólyom, Lipcse, Dobronya és Palota várakat, sietett ide, hogy az esztergami
vár visszavételénél döntőleg közreműködjék.** Miből azonban tévesen következtetnénk arra, hogy Trencsényi Csák
Máté már Károly-Róbert pártjára szegődött. O róla egy*

FEJÉR:

** Hazai

C D . v m / I . 183. Újra kiadva KNAUz-nál Monum. eccl. Strigon. 11. 556.
Okmt. 1. 101. — K N A U Z : Monum. eccl. Strigon. 11. 226.
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általán említés se történik. Hisz tisztelni kellett incognitóját, mert a többi főurakkal együtt fegyverszünetet fogadott s annak határnapja még nem járt le. De ép ez időt
találta legalkalmasabbnak Máté arra, hogy régi ellenségeivel leszámoljon. Ezek : Miklós fia Demeter, a volt pozsonyi és zólyomi főispán, III. Endrének, míg élt, legbiztosabb híve, kit apósának segélyül küldött volt Nassaui
Adolf római király leverésére, s aztán a Csák Máté ellen
intézett királypárti szövetkezetnek volt feje; nemkülönben

17.

ESZTERGÁM

PECSÉTJE.

Dancs (Donch) a Domokos fia, Demeter barátja, ha nem
rokona, ki utóbb mint I. Károly király híve s a legtisztább hazafiak egyike tűnt fel. Nekik fizetett most meg
Csák Máté, midőn váraikat elfoglaltatta és magának megtartotta. Kettős czélt ért el vele ; megboszúlta magát ellenségein s hatalmát terjesztette.* Hogy Demeter és Dancs
*

BOTKA

TIVADAR

zése 35. lapján.

a Századok

1876. évfolyama 117. és Chdk Máté czímű érke-

TRENCSÉNYI CSÁK MÁTÉ.12I

az időben, .midőn váraiktól, megfosztották, őket, KárolyRóbert «hűtlenei» voltak, vagyis nem szegődtek még pártjára, az befolyást Csák.Máté viselkedésére nem gyakorolt.
Valamint annak okát, hogy Esztergám ostrománál és bevételénél hadaival közreműködött, mindenek előtt az antagonismusban, mely a Csákok és Német-Ujváriak közt izzott,
találjuk föl, ha nem keressük is egyúttal abban, hogy Csák
az esztergami érsek jó indulatát megnyerni, vagy el nem
veszteni óhajtotta és útját Károly-Róberthez, kit a Habsburgiak, Mátyás barátai pártoltak, teljesen elzárni nem
akarta.*
* Hogy a Habsburgiak és Máté közt
bensőbb viszony állott fönn, azt kétségtelen tények bizonyítják. B O T K A T I V A D A R ,
néhai jeles történet bú várunk azt véli
(Chák Máté, 36.), hogy Csák Máté a
Habsburgiak egyikének, nevezetesen Rudolf osztrák herczegnek és I I I . Venczel
után cseh királynak szánta a magyar
koronát. Bizonyítja B O T K A ez állítása'
valószínűségét Szép Frigyes osztrák herczegnek valamely magyar főúrhoz intézett levele, melynek értelme az, hogy
habár azon ragaszkodást, melylyel az
illető főúr Albert római királyhoz és
fiához, Rudolf cseh királyhoz viselkedik,
köszönettel veszi és viszonozni kívánja,
de mivel rokonának, Károly magyar királynak (unokatestvérek voltak) ügye előmozdítását saját magáénak tekinti, s mivel tudja azt is, hogy Károlyt sem atyja
(Albert, római király), se fivére (Rudolf,
cseh király) nem fogják elhagyni: ajánlja
neki is Károly ügye előmozdítását.
Minthogy ezen levél keltezés nélkül s
az illetőnek, kihez írva volt, neve élhallgatásával van egyik bécsi udvari levéltári codexbe igtatva (kiadta F E J É R : C D .
V I I I / V I I . 377.), kelte idejét csak megközelítőleg lehet meghatározni. Keletkezhetett e levél az alatt, míg Rudolf cseh
király volt, vagyis 1306. évi október és
1307. évi julius 4-e közt. Hogy nem csekély befolyású magyar főúrhoz volt intézve, következtetni lehet abból, mert

Szép Frigyes herczeg arra kéri az előttünk ismeretlén czímzettet, hogy az ország előkelő zászlósainál is mozdítsa elő
Károly-Róbert ügyét, mi BoTKÁ-nak valószínűvé tette, hogy czímzett Csák
Máté volt. Noha B O T K A e combinatiója
még bővebb bizonyítékra szorúl, arra
nézve, hogy a Habsburgiak és Csák
Máté közt szorosabb volt a jó viszony,
egyéb adataink se hiányzanak. János,
nyitrai püspök memorandumában (BATT H Y Á N Y : Leges. 111. 158.) olvassuk, hogy
Csák Máté és az osztrák dynastia közt
egy ízben házassági összeköttetés terveztetett.
•
Ugyanerről a jó viszonyról tanúskodik
a szövetség Máté és Szép Frigyes herczeg
közt. Midőn t. i. Szép Frigyes, osztrák
herczeg atyja, Albert, római király meggyilkoltatása után, csaknem mindenünnen
ellenségtől volt körülvéve, s e mellett
Csehország ellen háborúhoz készüle;
Ausztria ellenségei némely magyar urakat is ellene szítottak: a karinthiai és
bajor herczegek a Német-Ujváriakat is
e czélra megnyerni igyekeztek s a Német-Ujvári Henrik s a karinthiai herczegek gyermekei közt kötendő házas- φ
sági terv biztosítani látszott e szövetkezést : Szép Frigyes Csák Mátéhoz is
fordúlt támogatásért. 1308. évi pünköstkor találkoztak Pozsonyban, hol a szövetség létre is jött közöttök. Csák Máté
minden esetre ezer íjászt és ötszáz lánd-
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Esztergám bevétele, képzelhetjük, nagy örömmel töltötte el Károly-Róbertet; hisz ez voltaképen első diadala. Tamás érseknek pedig ösztönt
adott, hogy a fölvállalt támadó harezot erélylvel
folytassa. Tartományi zsinatot hitt egybe Udvardra,
Komárom vármegyébe, melyen a nyitrai, pécsi és
egri püspökök szintén részt vettek. Ezen gyülekezeten Tamás érsek más üdvös rendszabályok
mellett főleg Ivároly-Róbert ügyét köti a hívek
lelkére. Megújítja az ismételve kihirdetett rendeleteket,
melyek kiközösítéssel fenyegetik mindazokat, kik hozzá
hűtlenek, vagy őt urokul elfogadni vonakodnak.
«Tudják meg és ne kételkedjenek rajta — így végzi —
hogy egész Magyarország egyházi tilalom alá fog rekesztetni, s a lázadók, Károly király hűtlenei és jogfosztói ellen
általános keresztes háború fog hirdettetni.»*
Ottó, ki Esztergám vívásakor aligha tartózkodott Budán, mert ha sereg nélkül lett volna ott, nem érezhette
volna magát biztonságban; ha pedig sereg állott rendelkezésére, kétség kívül a vár fölmentésére sietett volna, Bihar és Váradon át, hol a Borsák vendége lehetett, az erdélyi
részek és mátkája felé közeledett. Áprilisben és májusban,
tehát körülbelül az udvardi zsinat tartama idején, Erdélyzsást bocsájtott szövetségese rendelkezésére. A kitörendő cseh háborúnak ugyan
békekötés vette elejét, de annak mégis
van nyoma, hogy Máté csakugyan kalandozott hadaival Morvaországban. (Ota-

ker krónikája 85. szakasz, PEZ-nél 111. —
D U D I K : Mährens alig. Gesch. X I . 37.)
* KNAUZ:
Monum. eccl. Strigon. 11.
370. — Hogy az udvardi zsinat nem
1309-ben, mint eddig hitték, hanem 1307ben tartatott, K N A U Z megmutatta.
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ben találjuk őt, előbb Segesd vidékén, hol a fölebb megnevezett szász grófok és népek hódoltak újra neki és szaporították hadai számát; mikor pedig Beszterczére jött, a szebeni közönség intézett hozzá levelet, hogy látogassa meg
városukat, szíves fogadtatásra fog találni; várták is, midőn
Beszterczéről eltávozék Szebenbe jövendő.*

rg.

DÉVA

VÁRA.

Ez erdélyi útjában, hazai tudósítások szerint, Beke, Borsa
Tamás fia kisérte és — úgy látszik —játszotta Ottót László
erdélyi vajda kezébe, ki őt várában (talán inkább Dévát
kell értenünk, mint Gyula-Fehérvárt) fogva tartotta és a
balszerencsétől üldözöttet végre Magyarországból kiűzte.
Hogy ki és mi változtatta meg László vajda hajlamát? azt
nem tudjuk ; valószínűleg Péter erdélyi püspök és a kikö* «Quod dicti comites et homines dictae terrae Cibinii expectabant dictum Ottonem, dum recederet de dicta terra Bextrice sive Neusna (Nössnerland), tamquam
rex et dominus iret ad dictam terram Cibinii.» (Vatikáni magy. Okirattár i/ii. 232.)
E homályos szerkezetből az is kiolvasható, hogy Ottó volt Szebenben.
Magyar Tört. Életr. 1887—8.
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zösítés, melylyel fenyegették. De hogy csel nélkül nem esett
meg a dolog, igen hihető. Része volt pedig benne Péter
erdélyi püspöknek és a gyula-fehérvári káptalannak is ;
legalább erről gyanusíták őket az erdélyi szászok, kik az
Ottón megesett gyalázatot megboszulandók, 1308 februárius 19-én rajttörtek a gyula-fehérvári székes-egyházon s az
ott levő papokat bántalmazták. De bizonyára része volt e
cselvetésben, ha ugyan rendezője is nem ő volt," Bekének,
Borsa Tamás fiának, Ottó kísérőjének, ki miután Ottó 1308.
május havában elfogaték, junius i-én már megint Budán
vala, s azt Károly-Robert érdekében elfoglalni segíté, miért
az ugocsamegyei Szőllőst nyerte jutalmul, valaminthogy
nemsokára a királyné tárnokmesteréül is czímeztetik.*
Buda elfoglalását az előbbi biró, a Werner fia László
gróf, miután szinte három évig tartott cseh fogságából I I I .
Venczelnek 1306 augustus 4-én történt erőszakos halálával megszabadúla, vitte végbe. Szövetkezett barátaival, kik
közül első sorban Csák Jánost, a későbbi országbírót, Csák
Csák fiát említik krónikáink. Éjnek idején a zsidótemplom
melletti kapun lopództak a várba és törtek ellenségeik házaira. Petermann a városbíró alig menthette meg futva
csupasz életét, míg Hermann Márkot és Tót Mártont, a
tizenkettők tanácsának tagjait, László lófarkra köttetvén, a
város utczáin meghurczoltatta, holt tetemeiket máglyára
vettette és vagyonukat elfoglalta. A szerencsétlen papokat
pedig, kik a pápát, követeit, a püspököket kiátkozták vala,
kézen-lábon megvasalva Tamás érseknek adta át, ki őket
tömlöczre vettette, melyben bánatos leiköket kiadák.**
Míg ezek Esztergám és Buda körűi történtek, KárolyRóbert néhány főúrral a Szepességbe rándult, hogy Szepes.
* Dubniczi krónika,
M.
FLORIANUS
kiadása, 114. — A. F . O E F E L I I S S . rerum Boicar. 1. 694. 11. 341. — Vatikáni

magyar Okirattár 1/11. 207—8. — Anjoukori Okmt. 132.
** Dubniczi krónika, M . F L O R I A N U S
kiadása 115. 1.
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várat, melyet még mindig Venczel csehjei tartottak megszállva, visszafoglalja. A feladat nem volt könnyű, s a nevezett vár visszavétele többször említett Kakas mester sok
rokonának és szolgájának vérébe került. 1
Hogyan és mikor szabadúlt meg Ottó az. erdélyi vajda
fogságából, visszahagyván a magával hordott koronát, részletesen nem tudjuk. Hogy Vörös-Oroszországon és Poroszországon keresztül vette hazafelé kerülő útját; hogy útközben Glogauban letartóztatván, csak azon föltétel alatt menekülhetett, hogy feleségül vette az ottani herczeg Ágnes
nevű leányát: erről bajor kútfők tudósítanak. A magyar
királyi czímet azonban 1312-ben bekövetkezett és mérgezésnek tulajdonított haláláig viselte ő is, özvegye is.2
Károly-Róbert' ügyei ily szerencsés és nem várt fordulatánál elkésve érkezett V . Kelemen pápának 1307 augustus 10-én kiadott két rendbeli levele, melyekben Ottót Károly-Robert jogai háborításaért felelősségre Vonja, egyúttal,
meghagyja az esztergami. és kalocsai, érsekeknek, hogy a.
csanádi püspököt Rómába idézzék, hol méltó jutalmát veendi
a vakmerőségnek, melylyel az .esztergami érsek joga sérelmével Ottót megkoronázni merészelte.3
.
E kedvező fordulatot,, melyet Esztergám, Szepesvár
és Buda visszavétele, főleg Ottó elfogatása Károly-Róbert
viszonyaiban előidézett, föl kívánták használni hívei arra,
hogy országgyűlést hittak össze, melyben ,őt királyokúi
nyíltan elismerjék, s az ország legsürgősebb bajait orvosolják. Ezen országos ülésből Pesten, a szentferenczrendiek1 FEJÉR : CD.

vm/I.

250.

: SS. rer. Boicarum, i. 694.
11. 341. — PEZ : SS. rer. Austr. 1. 402.
406. 478. P R A Y : De Sigillis tab. ix., fig.
3. 4. közli Bajor Ágnes két pecsétjét,
s az utóbbit — úgy látszik — özvegyi
állapotából.
3 T H E I N E R : Monum.
Hung. 1. 417.
421. Figyelmet érdemel, hogy Benedeket,
2 OEFELII

a veszprémi püspököt nem vonja feleletre a pápa, míg Antal barátot, a Csanádit, kit feleletre von ( T H E I N E R , U. O.
421.), előbb már «quondam» jelzővel illetett, valamint hogy Károly-Róbert is
1307 september 3. csanádi püspökül Benedeket, hívét említi. (Anjoukori Okmt.
I-

133·)
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nek a Rákos szélén
fekvő templomában,
1307 október 10-én
keltezve nyílt levelet
bocsájtottak ki az ország jelenlevő világi
főurai, melvben Ká'

J

rolyt uroknak, királyoknak elismerik és
engedelmességet fogadnak neki; ígérik,
hogy a korona javait
és jövedelmeit, nemkülönben az egyhá20. VENCZEL HAZAJABA VISSZAMEGY.
zak és nemesek elfoglalva tartott jószágait ellenmondás nélkül visszaadják ; a nemességnek, mely szolgaságban sínlik, természetes jogát,
hogy szolgálhasson a kinek tetszik, vagy végezhesse saját ügyeit, tiszteletben tartják. Mindezek a király,
főpapok és országos nagy sokaság jelenlétében esküt tőnek
le az esztergami érsek kezébe, fölhatalmazván őt és a
kalocsai érseket, hogy az esküszegőt mint hűtlent és a közjó
nyilvánvaló ellenségét egyházi átokkal sújtsák.*
Mind hatalmas férfiak, kiknek nevében a levél kiadatott; azonban három nevet, az ország három leghatalmasabb embere nevét: Trencsényi Mátéét a Csákok nemzetségéből, a Német-Ujváriakét a Héder nemzetségből és
* A kik e nyílt levelet kiadták és
pecsétjükkel megerősíték valának : Újlaki
Ugrin tárnokmester a Csák nemzetségből, István fia Domokos mester a Rátolt
nemzetségből, Amadé nádor az Aba
nemzetségéből, Kopasz nádor a Borsa
Tamás
fia,
István nádor,
Ernyei

(Yrenaeus) bán fia az Ákos nemzetségből, Roland nádor, László bán és Kakas
mester a Rátolt nemzetségből; Dezső
mester ugyanazon nemzetségből, Miklós
vajda, István nádor fia. Nyolcz pecsét
függ az oklevélről. L. KATONÁ-nál Hist.
Crit. vili. 115.

t r e n c s é n y i
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László erdélyi vajdáét hiába keressük e fontos okiraton.
É s ez tette problematicussá e nyilatkozatot.

V.
ha nagy baj környékezte, a szentszékhez folyamodott pártfogásért.* Ottó bejövetelekor az országba újabb követségek indúltak
Ausztriába, Nápolyba és kivált V. Kelemen pápához, ki
ÁROLY-RÓBERT,

21.

KÁROLY-RÓBERT

KIRÁLY.

ekkor Poitiersban, Francziaországban tartózkodott. II. Károly nápolyi király, Károly-Róbert nagyatyja szintén meg* Midőn Károly király Benedek mestert, Geszti Boda (Budo) gróf fiát a szerémmegyei Lovák (Loak) birtokkal megjutal-

mazá, érdemeűl jegyzé föl egyebek közt,
hogy sikeresen járt el a pápánál s a bíborosok karánál, mert az ország bensőbajainak

Ii6

PÓR ANTAL

látogatta itt a szent-atyát (1304 májusi* főleg azon okból,
hogy a pápa közbenjárását unokája számára kieszközölje.
Fáradozásának sikere az Ottó ellen intézett két levélen
kívül, melyekről föntebb tettünk említést, F R Á G E N T I L E
• ^
bíboros követi megbízása volt
J B j f S r TalaL
Károly-Róbert érdekében, mely
^ ^ ^
^ ^ ¡ g p B i ^ P P
¿T^^^iri^fek
1
vi ^ M

F: tAi

22.

GENTILIS

CZÍMERE.

két nappal előbb, 1307 augustus
8-án kelt.**
Frá Gentile de Montefiori,
a
szent
Mártonról czímzett
egyház bíboros áldozára,
előbb szent ferenczrendi szerzetes, éles eszű, serény és erélyes
férfiú, nagy hatalommal, melyet
helyesen hasonlítottak az ó-római proconsuléhoz, és fényes
kísérettel érkezett meg 1308
.

.

„

.

.

N

R

május vegen opalatoba. Retormatori teendőit legott megkezdvén, a tengerparti vidéken
augustus végéig tartózkodott. September elején érkezett
Zágrábba, hova Brebiri Pál bán és fia György, a dalmát városok grófja kísérte. Zágrábban tisztelgett nála
Henrik, «királyi tárnok-mester és sziavon herczeg», miként őt a karthausiak tartományi főnöke nevezi, s ez
alkalommal átíratta ugyanennek hálálkodó levelét, melyben őt a nevezett szerzet védőjének és jótevőjének nevezi,
orvoslására nagy hasznot hajtó követséget eszközölt ki. (Anjoukori Okmt. i. 80.)
Minthogy az adományozó - levél 1304.
május 22-én kelt, és Benedek mester
római útja után még Albert királynál végzett követségét is fölemlíti, mint később
történtet, következik, hogy Benedek mester római útja eredményeűl Miklós ostiai
püspök követségét kell értenünk.
* L . W E N C K : Clemens V . und Heinrich V I I . 69. 1.

** Vatikáni magyar Okirattár. 1I11. 3. —
Nincs szándékomban Frá Gentile követsége történetét bővebben ecsetelni. Utalok a Bevezetésre, melyet a Vat. magyar
Okirattárban megjelent »Gentilis bíbornok magyarországi követségének Okiratai· elé írtam. E helyt csak annyit fogok
belőle előadni, mennyi történetünk pragmatismusa mellett Csák Mátéra vonatkozik.
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valószínűleg nem más czélból, hanem hogy magát a pápai
követ előtt kegyes férfiú gyanánt tűntesse föl. Zágrábba
érkezett Károly-Róbert is elégséges hadi sereggel, hogy
az érdekében működő bíborost biztosan Budára vezesse.*
Mikor Frá Gentile 1308 őszszel (október közepe vagy

23. GENTILIS

BEJÖVETELE.

vége felé) Budavárrá érkezék, tisztában kellett lennie a
helyzettel. Károly-Róbert ekkor is pártkirály volt még
csak, az is — mint tudjuk — pénz és sereg, azaz hatalom
nélkül. Azoktól, kik e hatalmat bitorolták, visszakövetelni
azt, nem volt a királyi párt gyarapításának módja; pedig
kezökben se hagyhatták semmiképen. Azt még bajosabb
volt megvárni, hogy önként kiadják csak tekintélyes részét
is annak, a mit bitorúl bírtanak. Sőt ellenkezőleg; félni
kellett, nehogy itt is beteljesüljön a régi igaz-mondás:
Quo plus potantur . . . hogy az étvágy evés közben gya*

KATONA :

Hist. Crit. v m . 135. 137.
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rapszik. Ez okon a tehetősebb nemesség (a potiorok, mint
hítták) méltán tarthatott attól, hogy a hatalmasabbak őt
is elnyelik, mint elnyelték már, és szolgálatkész alattvalóikká tették a kisebb nemességet és elfoglalták a papi
javak nagy részét. E körülményből magyarázandó a középrendnek és egyháziaknak csoportolása Károly-Róbert körűi.
Az önvédelem hajtotta őket együvé leginkább, noha kétségbe vonni nem lehet, hogy többeket a hazaszeretet,,
másokat az egyház feje parancsa egyesített az anjoupártban.
Hogy ily válságos állapot katastrofa nélkül nem végződhetik, az Frá Gentile világos látását el nem kerülhette.
Kérdéses csak az maradt: ki leszen a romok fölött az úr ?"
Hogy az Károly-Róbert legyen, ebben állott a pápai követ
nehéz föladata.
A szomszéd Csehországban ugyanez időben a polgárság volt a rakonczátlan nemesség féke, míg a papság s a.
zárdák lakói a népet, voltak képesek elvonni, a «kiátkozott» Karantán Henrik király mellől' oly eredménynyel,
hogy ennek királyi hatalma magától elmállott; nem iskellett űzni, kiment sietve az országból, ugyanő, ki a
Habsburgiakat röviddel előbb kiverte onnét.
.
Nálunk Magyarországon a polgárság nem volt nagy
tényező. Az erdélyi és szepesi szászok nyomtak valamint:
a latban ; volt is gondja rájok a bíborosnak; azokat perrel, ezeket kedvezményekkel igyekezett megnyeretni. Kivülök Pozsony polgársága Ausztriát uralta, Budát féken,
tartotta László bíró, Kassa pedig nem sokára jó szolgálatot tett Károly királynak : de mind e s a többi kulcsos,
városaink gazdagsága és befolyása egészben véve csak később gyarapszik, főleg Nagy Lajos alatt.
A népre lett volna ugyan a papoknak és szerzeteseknek befolyások, s a nép fegyver leendett a zsarnokok,
ellen, mely passiv ellenállásával is megbénítja vala azok:
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túlkapásait, főleg ha elkeserítik az egyházi tilalom által,
melyre rá nem szolgált. Meg is kísérlették már azt országgyűléseink a xiii. század végén, hogy a haza baján így
segítsenek. De kevés sikerrel, minthogy az alpapság és
szerzetes rendek, a nép e vezetői nem voltak kellőleg
fegyelmezve. Hasztalan rendelte el az 1298. évi törvény,
hogy a szófogadatlan szerzeteseknek, kik az egyházból kiközösített (excommunikált) főurakat vagy az egyházi tilalom alá rekesztett jobbágyaikat az
egyház kegyszereiben részesítik,
senki az országban alamizsnát adni
ne merészeljen ; * hasztalan fenyegette kiközösítéssel, sőt életfogytig tartó börtönnel az udvardi zsinat azon papokat, kik tilalom alá
vetett helyen miséznek, a kiközösítettékét eltemetik : ** e kemény
fenyegetéseknek nem volt hatása.
Pedig az egyházi átok volt az
egyetlen ártó fegyver, melylyel Frá
Gentile rendelkezett.
2
A népnél hatalmasabb tényező
4- G E N T I L I S A R C Z K É P E .
volt a köznemesség, az időben Magyarország hadseregének
főkiegészítő része. Ép azért igyekeztek azt a hatalmaskodó
főurak — jóval-rosszal — megnyerni és szolgálatokban
tartani. Tehát ezekre se lehetett számítani az okvetlenül
bekövetkező mérkőzésnél, mert már le volt foglalva.
Frá Gentile mindamellett nem mondott le sem a népről, sem a köznemességről. Mindkét elemet bevonta corabinatioiba. Hogy a népre befolyjon, a rendelkezésére
álló minden eszközzel fegyelmezte a papságot, hogy azt
parancsai engedelmes végrehajtójává s a nép lelkes veze*
**

Monura. Árpad. 635.
Monum. eccl. Strigon. 11. 571. 1.

ENDLICHER:
KNAUZ :

Magyar Tört. Életr. 1887—8.

11

j

Ii6

PÓR ANTAL

tőjévé tegye. A köznemesség előtt pedig folyton azt hajtogatta, mekkora fájdalmat érez a fölött, hogy a (köz)
nemesség, mely az előbbi királyok alatt dicső szabadságnak, mindenben való bőségnek örvendett, most a szolgaság nyomorába, jogellenes nemtelenségbe lehanyatlott és
vagyonában kiszámíthatatlan kárt szenvedett. Egyenesen »
föl is hítta, vesse le nyakáról elnyomói terhes igáját, kövezze meg őket, hadd pusztuljon a gonoszság, tetemein
pedig a vadak osztozzanak.
Lehetetlen, hogy az ilyen beszéd gyújtó, sőt lázító hatással ne legyen és meg ne félemlítse legalább az apró
zsarnokokat, kiknek elvégre még a nagyobbaktól is félniök kellett. Hisz az apró ragadozók nincsenek biztosítva
a nagyobbaktól. E nagyobbak pedig hárman voltak:
László erdélyi vajda, Csák Máté és a Német-Ujváriak.
E három emberről Frá Gentile jól volt informálva.
Legkevesebbet tartott László vajdától; egy az, mert
Erdély a központon kívül esett és László vajdának volt
némi ellensúlya is az erdélyi szászokban. Az erdélyi vajda
ellenségeskedése hamarjában oly keveset ártott, mint nem
sokat használt Szlavónia bánjának barátsága. Aztán volt a
vajda jellemében bizonyos hajlékonyság, megalkuvás a
viszonyokkal, a világ fiainak evangeliumi eszessége, mely
megfontolja a körülményeket, nem koczkáztat mindent,
nem megy a végsőig; hanem a törés előtt meghódol,
kiadja az igaztalan ragadmány egy részét, hogy megtarthassa a többit. Frá Gentile úgy számított, hogy
megalkudhatik, valaminthogy meg is alkudott vele; azért
még mielőtt Budára érkezék, már Zágrábból levelet irt
hozzá.
Nem így Csák Máté s a Német-Ujváriak. Pedig választani kellett közöttük, minthogy mind a kettőt egy kalap
alá nem hozhatta, oly nagy volt az atyáról a fiúra szállott
gyűlölet e két családban. Ahol Csák Péter fia volt, ott
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Henrik bán fiai nem lehettek. Ök csak az egymás elleni
harczban találkozhattak. De veszedelmes is lett volna e
két túlhatalmas és egyformán rakonczátlan dynasta-riemzetséget egy kalap alá hozni, őket kibékíteni vagy szövetkeztetni. K i bírt volna velők? Azt kívánta tehát az okos
politika, hogy egyik a másiknak ellensúlya, ha .lehet; ha
kell: leverője legyen.
.
A Német-Újváriak ugyan előzékenyeknek mutatkoztak
a bíboros iránt. De Gentile nem hitt a kétszínűeknek.
Tudnia kellett, hogy minden jó és rossz tulajdonságokat,
harczi vitézségüket, szívós kitartásokat, ravasz ügyességüket alárendelik nagyravágyásoknak, a miért családjok története hitszegéssel, árulással, lázadással, felségsértéssel van
átszőve. Az ilyen, embereket le kell verni; Frá Gentile
pörölyökűl Csák Mátét szemelte ki.
,
.
Csák Máté ekkor már jóformán a leghatalmasabb oligarcha volt az országban, kit a Kárpátoktól a Dunáig tizenkét megye s mintegy harmincz vár uralt; vitéz és hadügyekben jártas, ki fejedelemhez illő zsoldos hadat, részben csehekből állót tartott; országkormányzói tehetségét
a neki hódoló területen fényesen bebizonyította, .hol szigora daczára is a kisebb nemességnél nagy népszerűséggel bírt; előzékenysége, készséges és pallérozott viselkedése különösen alkalmasnak tűntették föl a bizalomra,
melylyel őt Frá Gentile ki akarta tűntetni.
J
A főpapok és főurak -tanácsában előadta Gentile szándékát, melynek hallattára ezek valamennyien szinte megkövültek ámultokban. Élénken ellenmondottak neki állítván, hogy ugyan gyönge alapra épít, midőn Mátérá támaszkodik, kiről köztudomású, hogy neki változékony,' állhatatlan természete miatt hinni nem lehet, mert a mikor
esküszik is, azért teszi, hogy csaljon.
. . .
.
Hanem Gentile, mint a ki valamely genialis gondolatra
vélt bukkanni, mitsem hajtott ez óvó intésekre, másokI I*
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nak, mint hitte, elfogúlt véleményéré. Azzal biztatta magát,
hogy miután Máté ősei Magyarország törvényes királyainak állhatatos hívei valának, ez erény ő benne is csak
szunnyad. Majd felköltik azt az ifjú király szíves barátsága és rokonainak, az osztrák herczegnek jó befolyása.
Remélte, ha kedvez Máté hírvágyának, ha átengedi neki
az általa törvénytelenül elragadozott királyi javak legnagyobb részét : akkor hajlandóbbá teszi őt a mások, nevezetesen a Német-Újváriak által elfoglalt jószágok visszafoglalására. Nem kételkedett, hogy ha őt teszi az ország
első zászlósává, mintegy a király gyámjává, az ország
védnökévé : kielégíti becsvágyát, határt vet ambitiójának,
s ekkor biztos támaszt, hü és ügyes segédet talál benne
Károly-Robert. Hisz csak rá kell őt terelni a helyes útra,
majd halad azon szívesebben, mint a nyaktörőn. Áldásos
munkát kell rá bízni, örömestebb végzi azt az áldatlannál.
Hisz még a vadorzóból is rendesen jó erdőkerülő válik,
csak meg kell őt azzá tenni.
A bíboros • felhítta tehát Csák Mátét, látogatná meg
Budán. Minthogy pedig Máté azt válaszolá, hogy Budán
biztonságban nem érezi magát, találkozót adott neki Visegrád közelében, a pálosok kékesi* zárdájában, hol november io-én találkozának.
'
A bíboros kíséretében voltak az esztergami érsek, a
nyitrai püspök,, a prédikátorok és ferencziek főnökei és
néhány udvari papja. Csák magával hozta fiát, néhány
bizalmas főemberét, középsorsú nemeseket, köztök a később
oly szerencsétlen végű Zách Felicziánt.
Frá Gentile minden hosszabb bevezetés nélkül azt a
kérdést intézte Mátéhoz: Ohajtja-e, akarja-e az ország és
* Vatikáni magy. Okirattár, i/ii. 1 1 4 : «In loco fratrum Heremitarum, qui vocatur Keykus, Wesprimiensis dioecesis». Kcyk vagy Keik a xiv. században még váltig
annyi, mint kék (1. KNAUZ: Monum. eccl. Strigon. 11. 260. — Anjoukori Okmánytár,
ív. 73, 263, 42S. s egyebütt) ; a képző us felhangú szókhoz ragasztva ös-rek olvasandó ; tehát Keykus = Kékös = Kékes.
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ikirály nyugalmát? hajlandó-e az ő, a pápai követ szavát
fogadni, rendeleteinek engedni? Máté nem lehetett elkészülve az egyenes válaszra. A bíboros engedelmével félre
vonúlt tehát jelenlevő barátai körébe, hogy az adandó válasz iránt velők tanácskozzék. Aztán ismét előlépvén, kinyilatkoztatá, hogy kész a pápa és követe parancsainak alávetni magát; elismeri Károly-Róbertet urának, királyának;
•elismeri, hogy hűséggel tartozik neki és senki másnak, s
. a mennyire rajta áll, az ország nyugalmát előmozdítja,
igazságos és méltányos békét kötvén Domokos mesterrel*
;s a többi főurakkal, kikkel haragot tart; ígéri végre, hogy
ezen és minden más kötésében csakis a király előnyét
tekintendi.
ígéretének és adott szavának megerősítéseűl Máté ösziszetett két kezét a bíboros tenyerei közé tette, mint a
bárátok szokták, ha a szerzetbe esküsznek, és hűségét a
bíborossal váltott békecsókban megpecsételé. Egyidejűleg
hiteles okmányt állított ki Pontecurvoi János pápai és
•császári közjegyző a Kékesen viselt dolgokról, és Csák
Máté eddig tett ígéreteiről. Ezen okirat esetleg a nyilvánosság számára volt készítve bizonyságául annak, hogy a
pápai követ és a trencsényi gróf közötti egyezmény csak
:a közjót czélozza és senki ellen sincs irányozva.
,
Azonban voltak a kékesi találkozásnak titkos pontozatai is. Ezekben biztosította a pápai követ Mátét mindazon
előnyökről, melyeket neki száiit. Hogy megtéteti őt királyi tárnokmesternek, vagyis kincstartónak, mely méltóság
akkor, valószínűleg azért, mert az országnak lengyel módra
több nádora volt, az országos méltóságok legfőbbikének
r/

·

tartaték. O lesz az országban az első,**·a zászlótartó, az
* Ezen Domokos mester a már említett Dancs (Donch), kinek várait Máté Bogár:fia Márton által elfoglaltatta.
** «Primicerius» legtöbbször a káptalanok legidősbje, legtekintélyesebbje, a mai
-káptalani nagyprépost meghatározására szolgáló kifejezés a középkorban.
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előharczos, az igazgató. Az egyházi javakat, melyeket elfoglalt, vissza kell ugyan adnia; de a királyi jószágokból
csak a tisztesség okáért adjon vissza némelyeket, valamit,
azt; a többit tartsa meg magának, bírja békében. Ellenben rászabadítja azokra, ki királyi javakat hatalmasul
bírnak. Viszont Csák Máté fiával és társaival egyetemben
vállalkozott arra, hogy visszaveszi, visszaszerzi a királyi
javakat és jogokat elfoglalóiktól és visszaadja azokat a
királynak, mire fia és ama nemesek megesküdtek.*
Csák Máté helyzete a kékesi szerződés által igen válságossá lett. Ha eddig is voltak ellenségei s irigyei, ezekre
rászolgált. Természetes, hogy ragadozása, meggazdagodása
rossz vért szült, főleg azokban, kiket megkárosított, vagy
megkárosítással fenyegetett. Most azonban a kékesi szerződés
után, mely titokban nem maradhatott, az összes oligarchiának
szükségkép ellenségévé kellett válnia azon egyszerű okból,
mert minden főúr bírt törvénytelen úton szerzett kisebbnagyobb vagyont, hisz «megosztoztak» az országon,** és
mindegyik tarthatott attól, hogy Csák Máté, mint a király
parancsainak s a budai zsinatnak végrehajtója rajtatör s,
ha neki úgy tetszik, egészen tönkre teszi. Csak egy menekvés volt e Scyllából, ha az érdekelt föltétlenül megadja magát Máténak, de e menekvés által a királyság
sodortathatott a Charybdisbe, minthogy. Máté, ki eddig
csak mint lázadó, öregbíthette félelmes hatalmát, most törvényes szín alatt tehette ezt. Csakhamar észrevették a
király hívei a csávát, melybe kerültek, minthogy Csák
Máté amúgy se nagyon igyekezett eszélylyel takargatni
gonosz terveit, ha voltak ily tervei; ha pedig nem voltak,
és ő esküjéhez híven a király s az ország javán mívelkedett, e szándékát semmiképen se tűntette ki világosan,
kétségbe vonhatlanúl; mondjuk: nem is sejtette.
* Vatikáni magyar Okirattár, i/ii. 112.
3S6. 1.

** «Magnates . . . inter se diviserunt.. .
regnum Ungariae», írja V . Kelemen pápa:
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Fölötte fontos Csák Máté viselkedését a kékesi találkozástól a teljes törésig, vagyis a Frá Gentile által reá
kimondott kiközösítésig figyelemmel kísérni; e viselkedése
levén nyitja jellemének s ez időköz forduló pontja életének.
•

•
.

«

•

.

·

*
*

*

Gentile bíboros Kékesről visszasietett Budavárra, és
egy hét múlván, 1308 november 17-én tartotta Pesten a
szent Domokos szerzete zárdájában, a mai halpiaczon ama
nevezetes országgyűlést, melyen a főpapok és főurak fényes
kara s a nemesség tömött rendei Károlyt újra elismerte
Magyarország királyának és meghódolt neki. Máté ez országgyűlésen csupán képviselője által vett részt csak úgy,
mint a még ki nem egyezkedett erdélyi vajda.*
A pápai követ ezen országgyűlés után Budán zsinatot
tartott, melyen világi főurak is részt vettek. E budai zsinat határozatai közül kiemeljük azt, mely rendeli·, hogy
senki se merje a király vagy királyné javait elfoglalni vagy
elfoglalva tartani. Ha ki három hónap lefolyása alatt kéretlenül is, — ha pedig felszólíttatnék tíz nap alatt vissza
nem adja a lefoglalva tartott koronajavakat, kiközösíttetik.
Erintettük már, hogy e határozat végrehajtójáúl előlegesen
Csák Máté volt kiszemelve és megnyerve.
Másik főgondja a budai zsinatnak volt a szent koronát,
melyet László vajda lefoglalva tartott, visszaszerezni, hogy
Károly király törvényes koronázása, melyet a nemzet mindenha a törvényes uralkodás föltételének tekintett, megtörténhessék. Az alkudozások Buda és Déva közt meg is
indultak azonnal, de egyelőre czélhoz nem vezettek. Gentile bíboros tehát új koronát készíttetett, azt «nehogy Isten
áldása, melyet az apostoli szent-szék a régi koronához
fűzött, megfogyatkozzék», mise közben megáldotta, s az
* Vatikáni magyar Okirattár,

i/ii. 115.
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ország érsekei és püspökei által sz. chrismával megkenette, az országnak és királynak ajándékozta, a lefoglalva
tartottat tilalmasnak, szentetlennek és elvetettnek jelenövén ki.
Ez új koronával Károlyt az esztergami érsek a budavári templomban, 1309 junius 15-én (immár másodízben)
megkoronázta. Csák Máté e koronázásnál megint nem
volt jelen, hanem Szent-Geroldi által képviseltette magát.*
Azonban a magyar nemzet, mely szent István koronája,
iránt «nagy tisztelettel viselteték, s annak oly nagy tekintélyt tulajdonita, mintha a királyi jog benne sarkallanék»,.
még se vette e koronázást, mely új koronával, szokatlan
helyen ment véghez, olyba, mint a melyhez kétség nem
férhetne.
A bíboros tehát mindent elkövetett László vajdát a
szent korona visszaadására bírandó. Végre Tamás esztergami érseknek, Amadé nádornak és Domokos mesternek sikerűit Szegeden kiegyezkedni a vajdával, és őt a
korona kiadására bírni, mikoron az Úr 1310. esztendejében, Pest körűi, Rákos mezején összegyülekezvén Magyarország nemesei, Károlyt királyoknak ismételve egyhangúlag élfogadták és Székes-Fehérvárt, szent István király
ünnepe nyolczadán, csütörtökön, augustus 27-én immár
harmadszor, végérvényesen megkoronázták.**
A pápai követ, — ki még a múlt őszszel Pozsonyba
vonúlt, azért-e, hogy közelebb legyen Lengyelországhoz,,
melynek püspökeivel tanácskozott? vagy talán azért, mert.
személyét csak e városbán, mely az osztrák berezegnek
hódolt, érezte biztonságban, nem tudjuk, — nem volt jelen
a székes-fehérvári koronázáson. De nem volt ott Csák
Máté se, noha a király is, Frá Gentile is kérte őt, jelen :
* Ugyanott 305. 1. — Turul vi. köt. 40. 1.
** A dubniczi krónika M. Florianus idézett kiadása 116. 1. — K N A U Z :
:
eccl. Strigon. 11. 709.
·.

llonum.

89

TRENCSÉNYI CSÁK MÁTÉ.

jék meg a fényes ünnepélyeken, melyekre a főpapok, a
főurak és nemesek élénk örömmel készültek, emelje pompás megjelenésével a fényt ő is, és ne vonja meg tanácsát
a királytól. Azonban Máté, «hogy nyilvánosan megmutassa,
mennyire nem törődik a király tisztességével», a koronázástól is, az országos gyűlésektől is végkép elmaradt; a
király társaságát a koronázás után se kereste föl, mint
ígérte volt, hanem épen azon vidéken, hol a király tartózkodók, a királyi uradalmi javakat, a királyi tisztség és
király hívei jószágait fosztogatta.
Atyailag inté őt a. bíboros, a király pedig barátságosan
és bizalmasan szólítá föl, hagyja ezeket és tegyen eleget
az okozott kárért. Ámde ő siketségre vette az intő szót.
Erre megszakadt a látszólagos jó viszony is a király és
Máté közt; a király kitette őt tárnokmesteri hivatalából,
és helyébe Német-Ujvári Miklós «nagyságos úrfit» nevezte
ki, ki tárnokmesterül 1 3 1 1 . évi április 30-án már említtetik.* — Hogy épen ama gyűlölt nemzetségből egy ifjút
neveztek ki a helyre, melyet ő mint az ország első méltóságát jutalmúl bírt, felbőszíthette Mátét, ki miután a király
visszatére koronázási útjából, a Vácz és Tisza közt elterülő
térséget, a királyi szolgák birtokát mind tönkre tette, s «a
mi minden vadságot meghalad», az aggokat és gyermekeket, asszonyokat és csecsemőket, kik a templomba futottak, hol még a bűnösök is biztos menedékét találnak, tűzzel emésztette el. Az esztergami, váczi, egri és veszprémi
egyházi megyékben számos templomot és monostort elpusztított, jószágaikat fölprédálta, jobbágyaikra terhes adókat és bírságokat vetett.
.
" Frá Gentile mindezek daczára még nem ejtette el volt
kedvenczét. Restellenie kellett ugyan, nem ázt, hogy ítéletében, emberismeretében csalódott; hogy ki volt téve
* Hazai Okmt. N. 27.
Magy. Tőrt. Életr. 1887—8.
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azok szemrehányásainak, kik jó eleve figyelmeztették Máté
megbízhatatlanságára; hanem fájt neki, hogy szeretetének
egész telje, melylyel Mátét elhalmozta, teljesen kárba veszett, és hogy e hálátlan, «keblen melengetett kígyó»,
mint őt nevezi, roszszal fizet a jóért. Újra kéréssel ostromolta tehát és fokozott ígéretekkel. Oly kegyekben akarta
részesíteni őt, milyekben sem a pápa, sem más bármily
jövendő pápai követ részesíteni nem fogná, hogy tudniillik,
«a mit elvetemült merészséggel elfoglalt vala, azt törvé :
nyesen birtokolhassa ő és ivadékai».
Máté, mint a terméketlen föld, kelletlenül fogadta, nem
is felelt immár a bíboros követségeire és leveleire', hanem
együttartván seregét — úgy látszik — Visegrádon, melyet
a csehektől visszafoglalt és még inkább megerősíttetett,
szinte naponkint portyáztatott Buda felé, úgy hogy Buda
vidékén a személyi biztonság megszűnt.
, Ez által nemcsak azt akarta elérni, hogy a budaiakat,
kik az ifjú királyt igen megszerették, csaknem «ölükben
hordák», ennek hűségétől elvonja, hanem nyilván a király
és királyné személyét óhajtá hatalmába keríteni. S egy alkalommal ( 1 3 1 1 , junius 25-én) Buda kapujáig, mely mögött
a király és királyné tartózkodtak, mindent tűzzel-vassal
pusztított.
Máté tehát maga vágta el az alkudozások fonalát, mire
a fegyveres ellenségeskedés közte. s a király közt még
kiközösítése előtt indult meg. A király hű bárói hatalmas
seregével, melynek élére. Debreczeni Dózsát nevezte ki
hadnagyul, indult ellene, kit azonban még nem nevez
hűtlenének, hanem egyszerűen Trencsényi Máté mesternek. E hadjárat a királyra jóformán szerencsésen végződött, mi abból következtethető, mert hadát hatalmas seregnek nevezi, és hadnagyát megjutalmazza. Azonfelül
már büntet is, a mennyiben Barnabás fia Búsnak, a «hűtlen» Máté szolgájának jószágát élveszi, és hívének Becsei
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Imre szekeresnagynak adja. Sőt Gentile kiközösítő levele
kiadását is e szerencsés kezdet következményének tekinthetjük.*
A király, a főurak és nemesek, sőt olyanok is, kikről
Máté azt vélte, hogy barátai, folytonosan és mind hangosabban sürgették a bíborost, hogy mondjon ítéletet Máté
fölött. A bíboros, noha kelletlenül tevé, végre kénytelen volt
vele.
Pozsonyban, 1 3 1 1 . évi julius 6. napján ünnepélyesen
kijelenté tehát, hogy Mátét, ki megátalkodottsága és engedetlensége miatt amúgy is már az
egyházi kiközösítésbe esett, az
egyházi kiközösítéssel újból megsentencziázza. Szigorúan meghagyván neki, hogy az egyházak
és zárdák erősségeit, falvait, jószágait, tizedeit, adait, minden
egyéb javait és jogait, melyeket
vagy maga, vagy mások által
lefoglalva tart vagy tartat, a budai zsinatban meghatározott időre
visszabocsássa, a szabad nemes
embereket szabadjokra hagyja ; a
király és királyné javait vissza25. GENTILIS PECSETJE.
adja, vagy igyekezzék irántok tíz
nap alatt egyességre jutni. Ha pedig tíz nap leforgása
múlván mindezeket, melyeket a bíboros a király nevé• Lásd a Debreczeni Dózsa számára a pestmegyei Pach- (Pácz-)ról, a királyi
• nyergestartók· birtokáról 1 3 1 1 . szeptember 26-án kiállított adományos levelet:
Anjoukori Okmt. 1. 233 — Vesd össze Károly királynak 1 3 1 1 februárius 3-án kelt
okiratát: «nunc — — occasione motae guerrae». (Hazai Okmt. ív. 120.) — Ugyanazon évi november 8-án Károly király Dózsának a Kekallo folyó mellett három
birtokot : Szent-Mihályt, Szent-Lőrinczet és Füzes-Telket — és ismét Fegyverneket, Sumát és Zúzát «prope ecclesiam Hegys· adja. E levél Vdcz közelében kelt.
(Anjoukori Okmt. 1. 235.) — Zichy Okmt. 1. 134 : A Becsei Imre számára 1 3 1 1
dec2ember 11. kelt adományos levél.
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¡ben parancsol neki, be nem. töltené, az összes területet,
mely Máténak engedelmeskedik, egyházi tilalom (interdi•ctum) alá rekeszti ; minden tisztjét, szolgáját és jobbágyát
fölmenti a hűség- és bármiként meghitelt kötelesség alól,
Fogy semmiben se engedelmeskedjenek neki, hanem a
kijelölt tíz nap elfolyásával hagyják el őt mindenek, mert
a ki másként cselekszik, legyen az bármily méltóságú,
rendű, állapotú ember, ha mindjárt püspök vagy érsek,
ki őt szóval vagy tettel segítené, szintén az egyházi kiközösítéssel sújtatik, mely alatt, ha elégtétel nélkül múlnék
ki, Mátéval együtt meg lesz fosztva az egyházi temetéstől. Ezek után meghagyja a bíboros az érsekeknek, püspököknek s egyéb bármi néven nevezendő egyházi elöljáróknak, hogy a nevezett Mátét és czinkos társait minden
ünnepen és vasárnapon a templomban, harangszó mellett
s, a gyertyákat meggyújtván az egyházból kiközösített hitetleneknek hirdessék ki, kerüljék és mindenki által kerűltessék mindaddig, míg bűnbánólag és töredelmesen vissza
nem térnek a római anyaszentegyház kebelébe.
Itt azonban a bíboros még egyszer visszafordúl Mátéhoz a régi szerető barátsággal, külön és nyíltan kijelentvén, hogy az egyház és király hűségére visszatér, ez esetben nemcsak a reá bízott büntetést engedi el neki, hanem
mindazon kegyekben és kedvezményekben kész őt részesíteni, melyeket kezdetben biztosított neki.*
Ez ünnepélyes alakú irat szenvedélyes hangja elárulja
.Frá Gentile kedélye állapotát. A jó indulattal nem bírta
tovább. Mint a túlfeszített ív, megszakadt hosszútűrése ;
elkeseredése és haragja teljes erővel forrott.fel. A közvéleményt ülteti az ítélőszékbe Máté ellen, kit azzal vádol,
hogy az ország szabadságát tiporja el, a nemességet a szol.

* «Prout primo concessimus.» Lásd Gentile kiközösítő levelét, Csák Máté viselt

dolgainak e classicus forrását, melyből a föntebbieket nagyrészint merítettük, a
Vatikáni magyar Okirattár i/ii. 3S4—391. 1.
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gaság nyomorába dönti. · Erős hangon buzdítja a népet:
vesse le nyakáról' a terhes igát, kövezze meg a szófogadatlan fiút, hadd pusztuljon el . .·. Az irat végén egy
perezre még föllobban benne a jóakaró mérséklet, mintha
maga is sokallaná keménységét; habár ez utóbbit eléggé
indokoltnak találja és közzéteszi jól kidolgozott iratát.
Ha végig tekintünk' Frá Gentile működésén hazánkban, azon tanúságot kell felőle tennünk, hogy jelleme a
szigorú és erélyes, de másrészt a körülményekhez alkalmazkodó és eszélyes férfiúé volt. Eljárása Mátéval szemben — minden arra oktat — őszinte volt; kellett annak
lennie, mert az oly hatalmat, mely az elégületlen és
nagyravágyó nemességből meríti mindig megújuló erejét,
nem lehet elhasználni s aztán félre vetni akarni. )
" Hogy az · eljárás czélhoz nem vezetett, de sőt még
inkább felbőszítette a trencsényi oroszlánt, az Frá Gentilen
minden nagy esze és diplomacziai ügyessége mellett meglesett. Őt e miatt okolni nem lehet; ellenben nem kis részben érdeme, hogy a semmire leolvadt királyi hatalmat
Magyarországon működése három éve alatt oly fokra emelte,
hogy az ezentúl minden ellenségével megküzdhetett.

VI.
LEA iacta est . . Az apostoli szentszék követének kiközösítő parancsa nyílt szakítást jelzett
Csák Máténak. Az egyház ítélt fölötte; ítélete
marasztaló, végleges, melytől alig van sikerrel fölebbezés.
A király kérésére, a főurak sürgetésére mondották ki
.a büntetést az elítéltre, kinek bűnei köztudomásúak valának, bizonyításra nem szorúltak.
. .
.
Meghajolni, vagy nyiltan föllázadni: e két út állott a
hatalmas főúr előtt. ·
' ·
' ··
.
' -
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: Talált ő még egy harmadikat: megbőszülni magát azon
egyháziakon, kik az új trón legerősb támaszai valának;
Frá Gentile a reménység ellen — mint mondani szokás — reméllette még, hogy Mátéban a józan számítás
elvégre győz, és nyitva tartotta számára az útat, nem az
úgynevezett egérlyukat, melyen meghúzódva, szennyesen
kibújhasson, de azt á széles csapást, melyet első találkozásokkor tartott fönn számára.
Visszaadni az egyháztól elfoglalt javakat;
· '
szabadjára hagyni a kisebb nemességet;
visszabocsájtani valamelyes részét a- lefoglalt koronajavaknak ·:
; ez áron bírja a többit háboríttatlan, és viselje az ország
legelső méltóságát.
E föltételek mellett történt a kiegyezés Gentile és Csák
közt Kékesen, de úgy látszik nem volt érkezésök a megállapodás minden pontját körülményesen meghatározni.
• E határozatlanság talán ínye szerint is lehetett mindkét félnek. Előnyt véltek belőle meríteni a viszonyok szerencsés alakulása folytán ; de bizony csak nagy hátrány
származott belőle az országra.
r

^

E s ennek így kellett történnie : Csák Máté jellemének
sok volt a vadhajtása.
Mert, hogy . a bűnlajstrom, melyet a Gentile-féle kiközösítő parancs eléje tárt, való, azt kétségbe vonni nem lehet
már csak'azért sem, minthogy ily nyílt levelek, árra szánva,
hogy az ország templomaiban heténkint fölolvastassanak,
minden ember mégbirálása elé bocsájtassanak, valótlanságot nem tartalmazhatnak,— noha a valót is rendesen csak
egy oldalról tűntetik föl.
.
Alighanem áll ez Gentile kiközösítő leveléről is.
Bebizonyított tény, hogy Csák Máté Nyitrát már régebben elfoglalta volt, Venczel királytól bírására adományos
levelet kapott, s az időben mégis, midőn a bíboros kikör
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zösítő levelét kiadá, János nyitrai püspök bírta azt Károly
királynak esküvel erősített adománya jogán; tehát Máté
ázt a püspök kezére bocsájtotta. — Ellenben hogy viszszatartotta a pannonhalmi apátnak vágmenti birtokait, szintén kétségtelen, míg egyéb benczés apátokkal, például a
garam-szent-benedekivel, szkalkaival jó barátságot tartott ;
tehát ezek javait nem bántotta.*
. Az is igaz, hogy Mátét a földén lakó nemesség szolgálta többször rosszban, mint jóban. Vannak adataink reá,
hogy nemcsak szigorral, de kegyetlenséggel törekedett
megtartani e nemességet, melynek karjában és kardjában
ereje feküdt. Másrészt azonban kétségtelen az is, hogy a
nemesség nagy része, melyet pártolt, prédára vitt, idegen
birtok foglalásában segített, önként is húzott hozzá már a
védelem miatt is.
·
•
.
Adott-e vissza valamit a király vagy a királyné javaiból ? nem tudjuk. Aligha. De hogy a viszonszolgálatképen
magára vállalt kötelezettséget komolyan vette, kitetszik
abból, mert a «Buda közelében fekvő várat» (úgy hiszem :
Visegrádot), melyet még Venczel idejétől rablókká fajúit
csehek tartottak elfoglalva, visszavette ; hogy a király hűtlenek zaklatta, birtokaikat elpusztította, őket «meztelenre»
kifosztotta : az is kétségtelen. Ezzel szemben csak azt vetik
Máté szemére, hogy a sok zsákmányból semmit sem adott
a királynak, pedig úgy illett volna, hogy legalább az úri
jog elismerésére adjon valamit.
.
Mindamellett a király bizalommal viseltetett iránta, mert
a föntebb érintett várat (Visegrádot) kezére bízta; unokaöcscsét is, Csák fiát, Jánost, királyi udvara bírájává, vagyis
országbíróvá tette s iránta való tekintetből egyéb kegyeket is osztogatott.** ·
.
Monum. eccl. Strigon. 11. 612. V. ö. ugyanott 656. és F E J É É : CD.
599. — B A T T H Y Á N Y : Leges eccl. m. 160.
** Anjoukori Okmt. 1. 231. Például, a garam-szent-benedeki apátnak az apátság
*
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Hogy Máténak kivált a főurak közt sok ellensége volt,,
mint az elmondottakból kitűnik, az természetes. Hogy ő,
ki azt hihette magáról, miszerint engedékenysége végső·
határaig elment, helyesen sejdítette, hogy ellenségei romlására törnek, s a visszaalkuzás terén még sok engedményt
követelnek tőle, alig vonható kétségbe. Hogy mérséklet
és simulékonyság helyett daczczal és erőszakoskodással fog
felelni, az előre volt látható. A kik a király körűi valának,.
gondoskodhattak róla, hogy ez másként ne történhessék.
A módtól sok függ.
Az emberismerő Frá Gentile aggódva nézett a jövő·
elé. Azért erősen hangsúlyozta, mely behatások alatt állott,,
midőn végzetes levelét kiadá. A főpapságot azonban nem
említette, mintha ez is befolyt volna elhatározására, nyilván azért, mert féltette az amúgy is keményen megviselt,
egyházat.
*
Hasztalan . . .
Borzasztó volt a boszúállás, melylyel Csák Máté «dühét
és mérgét» az esztergami érsek és káptalan, a nyitrai püspök és egyház ellen «kiöntötte» a miatt, hogy a pápai követ
parancsához képest annak kiközösítő levelét ellene kihirdetni kötelességöknek ismerték !
«Nem képes az emberi ész felfogni, a szó elmondani,
a szív átérezni, toll leírni az ocsmány tetteket, megbecsülni
az okozott károkat, melyeket e gonosz ember, ki nem hisz
a mennybeli Istenben, nem tiszteli a világi törvényeket,,
nem fél a pokolbeli kínos büntetéstől, — kevélységében
és megátalkodottságában elkövetett,» írja még hét év múlva
is elkeseredettségében az egyházi megyéjéből számkivetett
nyitrai püspök.
Igen részletes képét bírjuk a kíméletlenségnek, melylyel Máté az említett két főpapot anyagilag tönkre tenni,
felső-őrsi szőlleit visszaadatni rendeli a király «ad instantiam et petitionem Mathei
palatini». ( K N A U Z , Monum. eccl. Strigon. n. 612.
.
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megfélemlíteni, lealázni, megcsúfolni, nevetségessé tenni
törekedett, nem törődvén azzal, hogy ez úton egyszersmind
a vallásosságot is meglazítja.*
'Mihelyt, ugyanis, Máté hírét vette, hogy a nyitrai püspök a pápai követ kiközösítő ítéletét kihirdeté, ő maga á.
közelben maradván, Mihályfi Simont a Kachuk nemzetségéből összes fegyveres népével Nyitra ellen küldötte. Simon
Nyitra várost csalárdsággal elfoglalta, mindent .fölprédálván, felgyújtotta, a kanonokok házai is leégtek, a falakat,
tornyokat földig rombolta és tömérdek, mintegy kétezer
márkányi kárt okozott. Máté ekkor lépett a megfenyített
püspök elé és tanúja volt a kínos jelenetnek, Kachuk
Simon a püspököt szemtűi szembe szidalmazta, gyalázta,
sőt valóságos vagy tettetett dühét annyira fokozta, hogy
kirántva tőrét rárohant és meg akarta gyilkolni. Hogy
ki mentette meg a püspököt a halál torkából? arról nem
értesülünk, de kétségkívül maga Csák Máté, ki miután e
tragi-komédiát végig játszatá, a jóakaró védő nimbusában
tűnt fel, mint ezt.máskor is megtevé.
Aztán átadá Nyitrát vitéz elfoglalójának, ki azt megszállottá, a városi adókat, malmokat, körülfekvő püspöki
jószágokat elfoglalta és nemcsak a püspököt fosztotta meg
mindenétől, hanem gazdatisztjétől is száz márkát zsarolt kí,
gazdagabb jobbágyait tömlöczre vettette, tűzzel süttette, hogy
magokat drága pénzen váltsák meg.
Miközben ezek Nyitrán történének, Máté felső-vidéki
főcsatlósai: Dezső, Máté leányának férje, Bogár fia Márton,
* Lásd K N A U Z : Monum. eccl. Strigon. il. 656., hoi Tamás érsek tiltakozásai foglaltatnak Csák Máté hatalmaskodása ellen. — B A T T H Y Á N Y : Leges, eccl.
R . Hung. ni. 158. János, nyitrai püspök
memoranduma szintén Csák Máté hatalmaskodásáról. E z utóbbiról, mely a nagy
erdélyi püspök halála után jelent meg,
sajnosan kell megjegyeznünk, oly incorMagyar Tört. Életr. 1887—8.

rect kiadás, hogy óvatosság mellett se
lehetett kellően kiaknáznunk. Pedig elvégre ez okiratok a legérdekesebb jelentések Csák Máté viselt dolgairól. Megismertetnek főbb embereivel, tervei kivitelében eszközeivel; bepillantanunk engednek a Mátyusföldön vitt életbe, Máté
gondolkozásmódjába, háztartásába, jellemébe stb.
>3
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Máté tárnokmestere, Lóránt az ablanczi, Endre a delitnai,
Detre a gímesi, János a földvári várnagyok, Leány Tamás,
Onesch (?) Miklós és Pálfia István a püspök és káptalan
egyéb javait foglalták le, fosztották ki és hamvasztották porrá. Ily sors érte, hogy csak némelyeket említsünk : Cseke, Körtvélyes, Nagy- és Kis-Köröskény, Drákfalva, Tulok, Dubnicza, Podluzsán, Szkacsán, Emőke és
Pográny helvségeket. A püspök trencsénvi házában és kúriájában pedig peczéreit és kutyafalkáit helyezte el, míg a
püspökség jobbágyait annyira zaklattatta, hogy a koldusbotra jutott emberek úgy elzüllöttek, hogy a hol előbb
hetvenen valának, belőlök harminczan se maradtak.
A boszúálláson kívül immár az volt czélja Csák Máténak, hogy a nyitrai püspököt a király hűségétől elvonja,
s e tette által a püspök a pápai követ kiközösítő levelét,
sőt maga-magát desavouálja. Ez természetesen nem ment
azonnal, s így a püspököt folytonos sanyargatással kellett
puhítgatni.
Városának és jószágainak elpusztítását jobbágyai tönkretétele követte. Bizony szánandó állapotba jutottak a püspökség jobbágyai. Learatták érett vetéseiket, lekaszálták
rétjeiket. Zsarnokaik gulyáit, nyáját, csordáit nekik kellett
legeltetniök; baromfit, tyúkot, réczét, ludat, sertést hizlalniok; ha mijök még maradt, azt a kutyapeczérek etették
föl falkáikkal, kik feltörvén az ajtókat elvitték, a mi kezök
ügyébe került, a gazdát elverték, megvérezték; két hétig
is elmaradtak egy-egy faluban, míg azt mindenéből kiélték.
Ezenfelül mindennemű munkára kényszerítették az egyház
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jobbágyait. Tömérdek- rókabőrt kellett szolgáltatniok ; TrenCsény és Tapolcsány erősítésére ők ásták az árkokat, hordották a követ és gerendákat, égették a meszet, hoztak fövényt és más anyagot. Építették bástyákat, készítettek vízvezetéket és cziszternákat; a táborba ők szállították a várvívó gépeket, emberek és lovak számára az eleséget, s más
szükségeseket. Nekik kellett zsarnokaik földjeit mívelni,
termését aratni, rétjeit kaszálni, begyűjteni, tövises bokroktól a kaszálót megtisztítani, a vadaskert kerítését elkészíteni, a vadak számára zabot adni, makkot gyűjteni, feleségestül éjjel-nappal két héten túl is robotolni. Eizetésök
az ütleg volt. Szóval: Máté tönkretette az egyház jobbágyait és elapasztotta a nyitrai egyháznak minden, javaiból
származható jövedelmeit. ·
. A püspök azonban még mindig tartotta magát, és nem
akart Máténak meghódolni. Máté tehát letiltotta a püs-.
pökségnek a dézsmából, vámokból, révbérből, czédula-pénzből (donatine sigillorum) és adóból eredő tetemes bevételeit, vagy hogy e fizetség elmaradt magától is Máté embereinek, kivált a tapolcsányiaknak izgatására, kik e tekintetben a közvéleményt csinálták.*
• Nem különben járt a királyhoz való hűségeért az
esztergomi érsek és káptalan. Csák Máté az övéivel szomszédos birtokaikon rajt üttetett, azokat elfoglaltatta, kifoszttatta, népéből annyira kipusztíttatta, hogy a helységek
némelyikében maradt csak egy pár lakó, a legtöbben egy
sem. Elfutottak, elmenekültek az üldözés elől, míg a vagyonosabbak. börtönbe, kínpadra vettettek, hogy váltságdíjat zsaroljanak ki tőlök ; némelyek éltökkel is adóztak.
A többnyire fából készült házakat sem kímélték, mert
zsákmányul azokat is elvitték.**
* «Qui (a tapolcsányiak) ducunt secum totam provinciám suo (Mathaei) nomine.»
'"

** Nem ritka eset, hogy valamely
hatalmaskodó úr ellenesének egész faluját, házastul, mindenestül eltelepíti. így
13*
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Az érsekségnek Berzencze nevű várát ostrom alá vétette Máté, s mivel másként el nem foglalhatta, falait alá
ásatta, mígnem ledüledeztek. Aztán hadnagyait rászabadította az érsekség és káptalan javaira. Felicián* fölgyújtotta
•Szerdahelyt; a templom, is leégett. Csellei (Chelleus talán
Ehelleus = Achilles) Naszvadot, Gútát, Bajcsot, Szémőt (Hemeu), Petődöt pusztította el; embereket ölt, sarczot szedett.
(Vörös) Béde ugyanígy bánt el Gyarmat, Szent-György,
Szódó, Keménd, Farnad, Sarló, aztán Keszi és Ság helységekkel ; ez utóbbi hely teljesen lakatlanná lett; Bogdánt
is úgy elpusztította, hogy lakó nem maradt benne. Móricz
bán fiai a Csák nemzetségből: Mihály és András Bulcsu
(ma Búcs), Szegi és Kürth helységekben* kegyetlenkedtek ;
kifosztották a jobbágyokat, sarczot vetettek rájok, tizedet
és vámot szedtek tőlök, hogy végkép kipusztulván elzüllődtek. Azonképen Bajomi Mikucsa Tildét, Varjas Tamás,
•a János fia és a Mbcs fiai Páldot és (Kis-)Gyarmatot,
Ibor fia István pedig Börzsönyt, Bajtát és Lelédet pusztította el. Leléden nem maradt ember; Börzsönyben elfoglalták az érsekség ezüstbányáit és nagy kárt tőnek bennök,
.míg Péter a Renold testvére a közel Szálkát, Szetét, Berneczét, továbbá Vadkertet, hol hét ember vesztette életét, — Elefánti Mátyás pedig Hugyag és Hyelu helységeket tették tönkre;
Azt vélné az ember, hogy a sértett hiúságban, a hirtelen harag mértéktelen kitörésében kell Csák Máté e szőrtelen boszújának okát keresni. Ha így volna, lehetne talán
fékezhetetlen vad természetében némi mentséget találni.
Ámde nem így van. Máté, ha akarta, ura volt indulatának, és gonosz természetét — mint Frá Gentile őt jelolvassuk

Simon, a krassai

vármegye-

alium locum . . . transtulisset».

Anjou-

ispán bizonyítványában, hogy Olasz Pál

kori Okmt. i. 512.

Egresfalut más helyre

* «Fulcianus», alighanem a szerencsétlen véget ért Zách.

telepítette,

«ad
'
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lemzi — sima formákkal tudta elfödni. Kegyetlen elbánása
a Mátyusföld két főpapjával lehetetlen hogy megütközést,
•ellenszenvet ne keltett volna a vallásos magyar és tót
népesség közt. Ez ellenszenvet elnyomni, eljárását némileg igazolni, a nép jólétét emelve, azt magának megnyerni, volt most Máté törekvése.
.
E czélból az egyháznak kifosztott jobbágyait nagyobbrészt áttelepítette uj gyarmataiba, a különféle Lehotákba,
hol szinte városi szabadsággal éltek, püspöknek tizedet
nem fizettek, s hogy az egyházi tilalom súlyát sem érezzék, engedetlen vagy kényszerített papokat kaptak lelké:szekűl, kik az istenszolgálatot csak úgy végezték, mint
azelőtt. Értett ő ahhoz is, hogy az alpapságot ellentétbe
helyezze a főpapsággal, hogy necsak senki kárt ne szenvedjen a püspök megalázásán, de sőt anyagi haszna legyen
belőle, hogy így bűnrészessé váljék. A püspök csakugyan
magára maradt, mint a szentírási veréb a szerhán.
Megszánta ugyan a nyitrai püspököt és káptalanát Vörös
Ábrahám, Máténak előbb, midőn még pozsonyi vármegye
ispán volt, alispánja, tárnokmestere és hadnagya,* ki a saját,
valamint testvére lelke üdveért két birtokot és Szkacsán
körűi Keres várt adományozta nekik. De alig érté meg Máté
e kedvezést, ama birtokok · népét Bánba, saját birtokára
telepítette a jobb házakat és épületeket szintén oda vitetvén át; a többit elhamvasztatta. Máté, hogy kiközösítése és
az egyházi tilalom hatását gyöngítse, a prépostoknak, apátoknak és hű papoknak, kik nem akartak az egyházi tilalom megszegésével a népnek misézni, elfoglalta javaikat,
kizárta őket templomaikból, elvette kelvheiket, egyházi szereiket, és kiátkozott papokat rendelt helyökbe. Ezek sorába
tartozott a szkalkai benczés apát is, ki minthogy Máténak
misézett, a püspök által ki volt közösítve, a miért viszont
*

FEJÉR:

CD.

VI/I.

291.

VU/II.

195.

·

•

•

. ·

»
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Máté vette őt védelmébe s mindenben segélyezte. A nyitrai
káptalantól, apátoktól és conventektől elszedte a pecséteket és tetszése szerint -rányomatta az általa kiállított oklevelekre, hogy azokat hitelesítse.
'
Emberi dolog tehát, hogy mindezek, a sok csapás, boszantás, a veszély, melyben híveit forogni látta, János püspököt megtörték. — Hisz az esztergami érseket és káptalanát is komoly férfiút elfogó félelem szállotta meg azok
hallatára, melyeket Máté jószágaikon elkövetett, főleg mi-"
után hírül lett, hogy Trencsényi most arra fegyverkezik,
hogy az érsekség székhelyét, az esztergami várat, megvíja
s az érsek élete ellen tőr. Az aggodalom. arra bírta őket,
hogy országos tekintélyeket, szerzetes, egyházi és világi
férfiakat hittak meg, a teendők iránt velők tanácskozandók, kik valamennyien a békés kiegyenlítést ajánlották.
Látható ebből, hogy Máténak nagyon föllebb állt a dolga.
Készségesfen hajlandónak mutatkozott mégis békét kötni az
érsekkel, sőt az érsek kívánatára kártérítésül is ajánlott •—
ötszáz márkát, noha tizenötezer markánál is nagyobb kárt
tett az érsekségnek csak abban is, hogy hallatlan sarczot
szedett jobbágyain.
Mit tehettek a végsőre jutott érsek és káptalan ? Egyházok teljes romlását elkerülendők, ráállottak a csúfos alkura ;:
titkon azonban tiltakoztak a székesfehérvári, győri, veszprémi és pécsi káptalanok előtt ily erőszakoskodás ellen.
Máté pedig kezeseket adott a pontos fizetésre. B e is szedte
a váltságdíjat a nyitrai püspök jobbágyain, noha végre is
annélkül kapta vissza kezeseit.
Az egyezkedés ösvényére lépett tehát János nyitrai
püspök is. Máté azzal kecsegtette, hogy ha megbékél, hűséget* fogad neki és túszokat ad : élvezheti jövedelmeit,
kormányozhatja egyházmegyéjét, igazgathatja vármegyéjét;
* «Homagium fidelitatis contra canonicam sanctionem et ecclesiasticam libertatém ;» tehát úgy, mint a fejedelemnek.
-
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ha nem : szétrombolja még Nyitravárat is, melyre neki,
Máténak, különben is örökös joga van, tudniillik, Venczel
király adományából.
'
A püspök megadta magát. Letette-e a kívánt hűségi
esküt? nem lehet világosan 'kivenni saját iratából, de
valószínű, hogy igen ; különben túszokat nem vettek volna
tőle,* viszont Máté nem tett volna neki írásbeli engedményeket. Azonban nemcsak hogy nem sokat ért el megalázkodásával, de ettől fogva volt igazán a gúny tárgya a
püspök úr. Noha megígérte neki Máté, hogy vármegyéje
ügyeit önmaga viendi, Máté a pörös feleket nádori széke
elé idéztette, többeket egyenesen fölmentvén a püspök,
mint vármegye-ispán joghatósága alól; Bogárfia Márton,
Máté tárnokmestere pedig maga előtt tartatott bajvívó
istenítéleteket, akasztatta a tolvajokat, elítélte a rablókat
és egyebeket. A püspök tehát elesett a bírói jövedelemtől. Hanem azért aztán élvezhette á püspöki tizedet,
de hogyan ! Ahol tíz, húsz vagy harmincz kepét kellett
volna kapnia, ott egyet, kettőt, legfölebb hármat engedett szedni Máté. A méztizedet ugyan beszedték — úgy
látszik — égészen, de egy cseppet se juttattak belőle a
püspöknek. Minek is; hisz amúgy is csupa színméz az
élete ! — Más tréfák se hiányzottak. A püspök hatvan
márka árú posztót hozatott cselédsége ruházatára ; hanem
a nagy-szombati harminczadnál (? revisio) lefoglalták a
posztót és csak felét küldötték ' a megrendelőnek. Minek
annyi cselédség; elég a fele is ! — Máté megengedte, hogy
Nyitra városát, a püspöki várost és a püspökség, egyéb;
falvait,- melyeket fölégetett, újra építhessék. Hát évi. szabadságot, úgy tetszik, adómentességet adott e végre az
építkező lakosoknak. Másoknak pénzen ő árulta a fát, de
saját híveit rászabadította a püspök erdeire. E s senki se
* «Deducendo obsides a nobis.»
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merte a fatolvajlást meggátolni, mert meg volt hagyva,,
hogy öljék meg, ha valaki háborgatni merészelné őket.
Sűrűen panaszkodott a püspök e károk miatt Máténak..
h

#

O ugyan nagykegyesen mindig azt válaszolgatá, hogy majd
utánnéz a dolognak; de s'oha se tett semmit. Ha pedig
mégis tárgyalásra. került valamely kártevés, mindig Mátéembereinek volt'igázok ; az ő szavoknak teljes hitelt adott.
Máté, míg a püspök hittel erősített szavait is semmibe sevette. Mit látván .a püspök, a sok panaszk.odásra végre is.
ráunt, s abba hagyta a dolgot, mert· hamarabb kifogyott
a; költségből és lovakból, — minthogy szorgalmasan utána
kellett járni a hatalmas kényúrnak, — mint a szenvedett:
jogtalanságokból. E mellett Máté jobbra-balra küldözgette
őt,· nem ugyan mint püspököt, hanem mint izenethordó·
szolgát,* s ez- útak is nagyobbszerűek lehettek, mert a.
szegény főpap arról panaszkodik, hogy költségeit se térítették meg.
.
·
A püspökség jobbágyainak se volt hasznok abból, hogy
urok meghódolt a zsarnoknak. Ok mindig rövidségben,
maradtak, igaztalanságot szenvedtek, míg Máté emberei,
kényök szerint okoztak nékik kárt, követtek el rajtok jogtalanságot, és jaj volt, ha a püspök emberei hasonlót hasonlóval akartak viszonozni. Ilyenkor Máté az övéit mindjárt fölszabadította az ütésre, verésre, bécstelenítésre, sőt.
fegyverrántásra. — Két ízben rendkívüli adót is vetett ki.
a püspök összes népeire. Egyszer az esztergami érseknél
levő kezesek kiszabadítására, mintha bizony a nyitrai püspök vagy jobbágyai okozták volna az esztergami érsekség
kárát, melynek, tudjuk milyen, megtérítéseért ama kezesek állottak jót. Másszor, midőn Máté fiának-e, leányának-e? nem tudjuk, kellett volna az osztrák herczegi házból,
vagy házba nősülnie vagy férjhez mennie.**
* «Tamquam cursorem servire faciendo.·

** E z adónemet a csehektől tanulhatta,
Csák Máté, hol «berná»-nak hívták e-
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máté.

Ily viszonyok közt nem lehet azon csodálkozni, hogy ·
az egyház jobbágyai kevéssé bánták, ha e viszonyból erőszakkal is kitépték őket és más telkeket adtak nekik Máténak ez időben alapított új gyarmatain, a Lehotákon. Máté —
mint már érintők — nemcsak nagy szabadságokkal ruházta
föl ez új telepeket, hanem megengedte nekik, hogy templomokat építsenek, papokat küldött nekik, a püspök minden jogát kitiltotta onnét, tizedet sem engedett szedetni,
a püspök panaszára pedig kétszínűén azt felelte : «A ki nem
barátod, ha nem akar nálad maradni, bizony nem tukmálom rád; éljen szabadságával . . . » De bezzeg, ha Máté
jobbágyai egyike akart a püspöki jószágokra átmenni,
akkor nemcsak másként beszélt, hanem keményen cselekedett is.
János püspök tapasztalhatta, hogy engedékenysége szégyent igen, de hasznot nem hozott reá; hogy ellenségei
nevetik és akkor tesznek kárt birtokában, mikor a püspökét megkívánják. Hunisch Károly, például, 60 márka
kárt okozott neki az által, hogy szkacsányi és emőkei
jobbágyait mindenökből kifosztotta, mely alkalom mái öt
ember élete is elvészett. — Német Miklós, Márton mester
fia a püspökség hetven darab marháját hajtatta el Nyitráról. Lévai * Dénes, a szucsányi várnagy szintén meg-megcsipkedte a püspöki vagyont.**
A püspök hosszútűrésének is vége szakadt és elmenekült Nyitráról nagy boszúságára Máténak, ki ennek következtében a püspöki várat és székesegyházat fölgyújtotta s
aztán földig rontatta. Odaégtek ekkor a templomi drága
rendkívüli, de azért nem ritkán visszakerülő adózást. Egyébiránt talán akkor
dívott már nálunk is. E z adóról, mint
hallatlan sarczról, az esztergami érsek is
megemlékezik tiltakozásában, hogy minden igás barom után negyven, kisebb
állat után húsz, jobbágy gyermek után
négy dénárt kellett fizetni.
Magyar Tört. Élelr. 1887—8.

* Vagy Balog «dictus Levae».
** öltem Zachür maledictus serviens
Mathei palatini in nova moneta in Nitria fecit damnum circiter sex marcarum et vulneravit homines et multos
molestias intulit.» E tételből olvassák ki
némelyek, hogy Máté pénzt is veretett,
>4
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szerek, könyvek, Zoerard és Benedek remeték ereklyéi s
az ott őrizett levéltár, elolvadtak a harangok is. János
püspök csak a távolból tiltakozhatott e barbárság ellen s
újabb egyházi átokkal sújtotta egyháza ellenségét.*
•

'

1

·

*
*

'
*

Csák Máté és társai imént vázolt minősíthetetlen eljárásában s egyáltalán a Károly király és hívei ellen folytatott véres háborúban hasztalan keresünk a vastag önzésnél magasabb szempontot.
.
. Az oknak vagy ürügynek, hogy a pápától nem akartak. némelyek királyt elfogadni, rég nyoma veszett, mióta
Károly ismételt .megválasztásánál és megkoronázásánál
gondosan kerültek és teljesítettek mindent, a mit az alkotmány és törvényes szokás követelt. — Ellenkirály sem volt
már. Venczel régebben, Ottó legújabban halt meg. De
halálok előtt se gondolt már velők senki. Sőt rövid szereplésük lefolyása világosan mutatja, hogy az önzésnek
voltak ők is eszközei előbb, aztán áldozatai. — Trónkövetelőről se hallunk ez időben semmit; ellenkezőleg Károly
ifjú személye kedvelt egyéniség volt, sok jeles tulajdonLeges in.· ,163.· —
Monum. eccl. Strigon. n. 657.
K A T O N A : Hist. Crit. v m . g2. — Anjoukori Okmt. n. 48,-83. — János, nyitrai
püspök, mint előadásából kitetszik, hoszszabb ideig, talán a rozgonyi csata ki ;
meneteléig szolgálta, habár kelletlen,
Csák Mátét. A királypártiak nehezteltek
is e miatt 'reá; mi· ama pártos időben
annál érthetőbb, mivel Károly király
sok kegyében részesült a nyitrai püspök.
Éreztették is vele. Noha közel harmincz
évig volt nyitrai püspök, érseki székre
nem helyezték át. A nyitrai vármegye
ispánságot, jóllehet Károly király 1313.
október 30-án újólag megadományozta
vele, ( B A T T H Y Á N Y : Leges Eccl. m. r4g.)
Csák Máté levéretése után se kapta
•

BATTHYÁNY:

KNAUZ :

vissza. 1323-ban Lampert országbíró,
1325-ben Balázs főlovászmester említtetik nyitrai főispánul. (L. K U R Z : Österr.
.unter K. Friedrich d. Schönen. 476. —
Zichy-Codex 1. 227. — Zalamegyei Okit.
1. 184.) Á királyi privilégiumok záradékából feltűnően kihagyták a nyitrai püspök nevét: «Nicolao Jáurinensi, ac aliis
cpisc'opis, Emerico Varadiensi» stb. (1317.
október 23. Hazai Okmt. 11. 29.). — Tamás, esztergami érseknek, habár rövid
ideig tartó habozását se hagyták szó
nélkül. Az adománylevélben, melyben
Komáromot kapja ( K N A U Z : Monum.
eccl. Strigon. 11. 719.),. a sok dicséret
közé, hogy «semper intrepidus exstitit»,
mégis oda szúrták: tmctu aliquo non
obstante».
.
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sága, előzékenysége, lovagiassága és vitézsége mellett méltán lehetett is. — Némely újabb nemzetiségi chauvinisták
azon állításának pedig, hogy á xin. század végén és a xiv.
elején folyt belháborúkban a magyar államnak nemzetiségi
elemeire való feloszlását szemlélik,1 szintén nem tudtam
legkisebb alapját is fölfedezni: Csák Máté s az Abák úgy
nem voltak tótok, mint László erdélyi vajda nem volt
oláh s a Német-Újváriak nem voltak németek a mai
nemzetiségi nézőpontból tekintve a dolgot. <·— A családi
gyűlölet és személyes összetűzés, melylyel jónevű történetbuvárunk, néhai Bötka Tivadar, a Csákok régibb viselkedését' a Német-Ujváriakkal szemben annyi elmééilel fejtegette, a korban, melyet íme leírunk, szintén ném áll helyt,
minthogy a Német-Újváriakat nem is találjuk előtérben e
háborúskodások alatt, mi több : részben ellenök is fordúl
ugyanazon szekér rúdja.2 — Az egyházi kiközösítés .végre
inkább beválik'okozatul, mint okúi. '
.· • ·••
Törvény és igazság, jóg és·'méltányosság nem szól Csák
Máté és társai mellett; még azon önfentartási ösztön sem
jegyezhető föl előnyére, mely a' puszta szabados fiát· a nép
hősévé teszi. A ki 6ó—90'Vü-ra kiegyezkédhetett volna· azokkal, kiket kifosztott, — mondanák a mai kalmár nyelven, — de azt hazája és népe javáért, saját és családja
nyugalmáért, lelke üdveért se tette : nem hiszem, hogy
megérdemlené az utókor jó vélekedését, miután jobb kortársainak csak gyűlöletét és megvetését bírta.3
.
.
Károly király értesülvén Csák Máté legújabb garázdálkodásáról, 1312., évi húsvét körűi, (a húsvét ez évben' már1 P í c : Der nationale Kampf gegen
das un'gar. Staatsrecht. Lipcse, 1882. ·
2 Már 1314 september 16-án jutalmazza meg Károly király Germán gróf
fiáit, mert midőn «proassumenda pótentia
nostra et recuperandis terris'nostris éxercitum nostrum contra filios Henrici ad
partes ultra Dravam existerites trans-

missemus», ők is e sereghez csátlakoztak.. (Anjoukori Okmt.,1. 362.) .,
3 Damnatse memorie, regni praedo,
pestilens et avarus exator» rendesen ily és
hasonló czímekkel illetik a kortársak
Csák Mátét, melyek megokolására elősorolják embertelenségei hosszú lajstromát.
.'
'
14*
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czius 26-ára esett) országgyűlést szándékozott tartani, 1
melynek czélja aligha lehetett más, mint «az ország jó
állapotának helyreállítása, Isten szentegyháza, a korona és
nemesek javai visszafoglalása».
A királyi párt, nagyrészint új nemzedék, új emberek,
számot vetett magával. Szerencséjére Károlynak emberei
többet remélhettek, mint félthettek. Nem épen sok veszteni valójok volt, míg győzedelmeskedvén, belőlök került ki
a nemesség új virága, az új aristokratia. E hazafiak belátták a tényleges állapot tarthatatlanságát. A királyság nem
állhat meg az oligarchia mellett, minthogy az oligarchia
hatalmának növekedése csakis a királyság rovására történhetik, mi elvégre az állam szétbomlására vezet. A királyság az állami egység elve, míg az oligarchia particaiaris
érdekei ez elvnek tagadása. A hol az oligarchia hatalomra
jutott, ott mindig megrontotta az államot, ha kellő időben
meg nem fékezték, vagy meg nem semmisítették.
A harcz életre-halálra kikerúlhetetlennek látszott. Csák
Máté, kit hívei immár fejedelemnek
czímeznek,2 kétségkívül úgy készült reá, mint a királyság hívei, midőn újabb
bonyodalmak keletkeztek és fenyegetőleg tornyosúltak az
új trón fölé.
VII.
z

ÖREG

sodik
ölték
sok hitelt nem
Amadé, ki

Aba Amadé 3 nádor ekkor ( 1 3 1 1 . év máfelében) már nem élt. A kassai polgárok
meg véletlenül, mint állíták, de ez állítás
érdemel.
húsz éven át szinte szakadatlanúl viselte a

1 F E J É R : CD. vui/i. 410.
2 A nyitrai káptalan hiteles kiadvanyában így czímezi Csák Mátét: «Magnifico principi domino Matheo palatino»,

s a szövegben: «magnitúdó vestra». Hazai Oklevéltár (kiadja a M. Tört. Társ.)
185. 1.
·
3 A régi levelekben «Omode»-nak írják.

t R e n c s é n y I

csák

máté.

12 I

nádori hivatalt, hatalmas dynasta volt, nagy jószágokat és
várakat bírt (Aba-) Újvár, Sáros, Zemplén, Ung, Szepes
és Szabolcs vármegyékben. Viselkedésére csak úgv hasonlított Csák Mátéhoz, mint ez a Német-Ujváriakhoz, csakhogy — mint ma mondanók — dvnastikus érzelmű főúr
volt. Elfoglalta ugyan a királyi várakat a városokat, harminczadokat, vámokat és
adókat; hasonlóképen cselekedett mások (Thökölyek,
Balog-Semjéneki jószágaival
is; várakat építtetett, hogy
féken tarthassa a vidékbeli
nemességet, melyet szintén
szolgálatára kötelezett , és
minden egyéb, akkor dívott
törvénytelenséget elkövetett
ő is : de e mellett híve maradt a királyoknak, a mint
egymásután következtek, s
ezek is hagyták e hűségeért a hatalmas urat, hogy tovább
folytassa hatalmaskodását, melyet bizonyos tapintattal vitt,
mert nemes rokonait, barátait, kikre biztosan számíthatott,
kímélte, pártolta, segítette, s ezek viszont odaadó hűséggel voltak iránta.
Rendesen Gönczön lakott hat fiával és Gönczczel szemben emelkedett az Amadé-vár. Egy hő vágya volt mégis,
mely nem akart beteljesedni. Kassát szerette volna bírni,
e már akkor gazdagodó kulcsos várost, melynek kereskedése sok jövedelmet biztosított volna neki. De Kassa királyi város volt és polgárai vitéz szászok, kik nem azért
hagyták el német hazájokat, hogy a vendégszerető magyar
földön is zsarnok urak kényét tűrjék. De Amadé nádor
nem pihent, hanem titkon és nviltan, közvetve és közvetlenül arra iparkodott bírni a kassaiakat, hogy védelme alá
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adják magokat. Hol a Kassára menő vásárosokat hátráltatták útjokban; hol szokatlan vámokat szedték a kassai
kereskedőktől vagy lecsaptak rájok holmi kalandorok ; hol
megzálogolták őket, ha a fekete erdőt vagy á nagy erdőt,"
melyek voltaképen királyi erdők 'valának,'használni akarták. Mindez másként lehetne, ha Amadé· nádor őtalmázná
őket! Egyre számított különösen Amadé, hogy e réven czélt
ér: a kassai polgárság egyenetlenkedésére, mely régóta
izzott a városban, s melyet ő valószínűleg táplált is. 1305-ben
a király őt nevezte ki teljes hatalmú békebíróvá, hogy
az egyetértést a kassaiak közt helyreállítsa) Meg is szűntette a kölcsönös veszekedéseket, de nem tartós sikerrel,
s midőn , ezek újra'· kitörtek, a király két főpapot küldött
a béke helyállítására. Amadé nádor és két fia ez alkalommal az egymással· szemben álló pártok élén állottak.· Az
öreg úr vita, közben qly keményen korholta se királynak,
se törvénynek nem engedő fiait és pártjokat, hogy a szóváltás dulakodássá . fajúit, melyben a nádor megöletett,
fiai: János és Dávid mesterek elfogattak, azonképen más
nemes urak és asszonyok, kiknek házait a polgárok kirabolták'. "
·
·
• ' · · · · '
'
Károly király Tamás é'sztergami érsekét és István veszprémi püspököt bízta meg, hogy a kitörendő országhábórításnak elejét vegyék, a kassaiak és Amadé-fiak közt a
békét helyreállítsák s ezenfölül egyességet kössenek velők
az atyjók- által törvénytelenül elfoglalt királyi javak részleges visszaadása és részleges visszahagyása iránt, mely
utóbbiakért az Amadé-fiak királypárti hűsége biztosíttassék.
Az egyesseg 1311 óctober 7-én létre jött. Az egyezkedő felek Károly király és Kassá városa voltak egyrészről, másrészről Amadé nádor özvegye, annak hat fia:
János, Miklós, Dávid, László, Amadé és Domokos, továbbá rokonaik és barátaik, számra mintegy· negyven
előkelő úr, kik közül mint már ismerősöket Miklósfia
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Demetert és Domokosfia Dancsot említjük. A közvetítő
a nevezett két főpap volt.
Amadéék kötelezték magokat, hogy a kassai polgároktól Amadé nádor véletlen halálaért, fiainak s a többi
nemes uraságoknak elfogatásaért, károsításáért se törvény
előtt, sem azonkívül elégtételt nem vesznek; hogy Kassa
városát ezentúl soha se fogják kérni a királytól hű szolgálataik j u t a l m á ú l . h o g y a polgárságnak a királyi erdőkéhez való jogát nem. fogják csorbítani; hogy a szepesi, göllniczi és kassai harminczafiöt, adót-és-vámot-kiadják kezökből,-azonképen eltörlik az időközben törvénytelenül fölállított vámsorompókat és a kassai vásárt nem zavarják,
de elősegítik. — Kötelezték, továbbá magokat, hogy viszszaadják a királynak Zemplén és Újvár megyéket, és-nem
akadályozzák a nemességet, hogy a vármegye ispánja előtt
keresse igazát; visszaadják Lubló és Munkács várát is, új
várat a király engedelme nélkül nem építenek, a nemességet pedig szabadjára hagyják,, hogy szolgáljon, a kinek
akar; kötelezik végre magokat, hogy örök hűséggel lesznek a király iránt, parancsait hathatósan. teljesítik, mire
valamennyien esküt tesznek, és á-kiközösítésnek, ha esküjöket meg nem tartanák, önként alávetik'magokat; kezeseket állítanak, kik a jövő húsvétkor tartandó országgyűlésig Kassán tartózkodnak, s ez országgyűlésen a király
fogja meghatározni, kiadhatók-'e, nem-e ? * Ha pedig az
Amadé-fiak mindamellett nem tartanák meg a kötést, ez
esetben tartoznak a szavatos urak (amaz érintett negyven)
elhagyni pártjokat, s a király hűségén megmaradni — különbeni hűtlenség terhe alatt, mely. alól csak a . pápa oldhatná fel őket.
.
.
* E kezesekűl ki valának szemelve : Jakab, Aba János fia, Amadé nádor unokája, Domokos, az Amadé fia, Dancs mester valamely rokona, Demeter mester
nővére gyermeke és György fia János egyik fia. Mihály Örs nemzetségéből Jakab és
Aladár nevű fiait adta kezesekűl, kik közöl ez a Kis-Várday, amaz a Daróczy család
hőse. ( F E J É R , CD. viu/'i, 410. Yiii/v.
78.)
..
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Azonban daczára e keménv kötésnek, meg nem tartották azt sem Amadé nádor fiai, sem az érettök szavatosságot vállalt urak. Bizonvára megbánták engedékenvségöket. De hathatott rájok Csák Máté példája is, ki ugyan
azon időben olv könnyedén bánt el ellenségeivel és ígérete,
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hogy minden hatalmával segíteni fogja őket azon esetben,
ha a király haddal támadná meg őket.*
Ezen előzmények után Károly király kora tavaszszal
egvbegyűjté híveit, hogy megmérkózhessék a hűtlenek
• hatalmával».
**
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Hozzá csatlakozának az országnagyok közül: Tamás
esztergami érsek, az egri, váczi, váradi és veszprémi püspökök, Kopasz nádor, Csák János országbíró, Máté öcscse
fia, kinek jelenlétét alább magyarázzuk meg, Miklós erdélyi vajda és mások.* Oldalán valának leghívebb barátai:

29.
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KIRÁLY PECSÉTJE.

HÁTLAP.

DÓZSA, az országba jöttekor már híve, hadnagya, később erdélyi vajda, aztán nádor; S Z É C S É N Y I T A MÁS, Farkas nógrádi vármegye-ispán fia, ki «deli ifjúsága
DEBRECZENI

* Ezek képezték nagyrészint az országos tanácsot közvetlen a rozgonyi csata
után (Anjoukori Okmt. 1. 277. vesd össze F E J É R : C D . V I I I / I . 240.), tehát igen valószínű, hogy dandáraikkal kísérték a királyt, miből azonban nem következik, hogy
más főpapok és főurak nem vettek részt a hadjáratban.
Magyar Tört. Életr. 1887—8.
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virágjában» 1 szegődött melléje és hűséggel kitartott mind
rt

·

halálaig. O is utóbb erdélyi vajda, végre országbíró volt.
A P U L I A I vagy D R U G E T T I F Ü L Ö P , a Homonnai Drugethek
őse, ki Olaszországból jött a királylyal, hol játszótársa
volt. Ez is utóbb a nádorságig vitte. N E K C S E I S Á N D O R
Lipolcsi Sándor gróf fia, az Abák nemzetsége azon ágából, mely déli Magyarországon Baranya és Pozsega vármegyékben Nekcsén, másként Nassiczán volt birtokos.
Sándor mester is Károly-Róbert bejövetelétől fogva ragaszkodott hozzá, és nem hajtván némely hűtlen uraknak se
csalogatására, se fenyegetésére, páratlan odaadással tartott
ki mellette.2 Valamint testvére Demeter, utóbb a király
hű tárnokmestere is. Hozzájok adhatjuk a két GYÜRKI-t,
azaz a Csákok nemzetsége Gyürki- vagyis György-ágának
két hős tagját: Györgyöt és Mihályt, kik közül György a
király, dandárának zászlótartója volt. Továbbá Petönye
vagy Petne hasonnevű fiát Péter zempléni urat,3 később
vármegye-ispánt, ' kit megkülönböztetésül birtokáról (Gál-)
Szécsről S Z É C S I PÉTER-nek fogunk nevezni. Nemkülönben
N A G Y - M I H Á L Y I G E R G E L Y - Í , a Lőrincz fiát, bihari nemest
a T U R U L nemzetségből. Ivánka mestert Kozma gróf fiát a
GuTHKELED'nemzetségbőL·4 Ugyanezen nemzetségből János
mestert a Berecz fiát, a Báthoryak ősét. Tamásfia Miklóst a
C S A N Á D nemzetségből, Istvánfia Jánost a B A L O G - S E M J É N
nemzetségből a Kállayak ősét és A P R Ó D M I K L Ó S - Í , János küküllei főesperesnek, Lajos király történetírójának atyját.5 —
1 «In inventutis suae fragrantia,·
mondja róla Károly király. Némelyeket
e Szécsényi Tamásról és fiairól 1. ily
czímű értekezésemben: Érdekes per a
XIV. századból. Pozsony, 1885.
2 Zichy Okmt. 1. 173. — Anjoukori
Okmt. 1. 261, 446.
3 A K Ó C H nemzetségből, mint Szirmay (Szatmár vm. 188.) állítja.
4 E Kozma kis Kozmának is neveztetik, mert atyját is Kozmának hívták.

V. István király híve volt, a miért
Nyéket az Érmelléken Biharban, Harangot Szabolcsban, és Ragáldot Szatmárban kapta. ( F E J É R : C D . V I / I I . 389,
391, 405.) Ugy látszik, a szabolcsi Harang-család őse.
5 Valóban megérdemlik e hősök, kik
akkor a királyságnak és vele a magyar
hazának megmentői valának, hogy emiéköket fentartsuk. A föntébbiekhez sorolandók még: Fábián gróf hasonnevű
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A keresztesek zászlóalja, azaz a jeruzsálemi
szent János ispotályáról elnevezett lovagrendnek magyarországi tagjai szintén a király kíséretében voltak.* — A szepesi szász urak is
szép számmal gyülekeztek köréje, kik közül
kiemelendők: Gargovi vagyis G Ö R G E I Illyés
fiai: István a szepesi szászok ispánja, és testvérei : Arnold és Jordán mesterek és rokonuk
Gyula.a Hanus (János) fia; azonképen R I K A L F
mester, a Berzeviczyekkeí egy tőből eredt,
de már kihalt Tárczav család őse ; nemkülönJ

7

·

·

ben Péter és Pál testvérek a T H Ö K Ö L Y nemzetségből.**
·
A király együtt látván híveit, kik közül
bizonyára még sokakat kellene megneveznünk,

fia; Chehafia Miklós, Pálfia Benedek ' hevesi nemes urak ; Lampertfia Mihály mester, Újfalu ura Ujvármegyében a Ronyva vize
mellett; Egyedfia Iván és Simon, úgy tetszik, szintén Balog-Semjének; Tamás gróf fiai: László és Dancs zempléni urak;' Füzéri
Mihály; Pálfia Benedek s egy másik Pál fiai: Imre és László,
mely utóbbi mint a király szállásmestere, elűljárván, Kassa előtt
Györkénél meglepetett ellenséges' portyások által' és megöletett;
Mersefia Benedek fiai: Miklós és Péter; Terenyei Jákó fiai: Péter
és György nógrádi urak; Kavasi Mátyás fiai: Miklós és Péter, ki
Sáros ostrománál esett el. (Lásd Bécsi képes krónika M. Florianus
kiadásában: F O N T E S D O M E S T I C I SS. v o l . n . pag. 235. — Anjoukori
I r Okmt. 1. 236. 259. 11. 332.' — F E J É R : CD.' vui/i. 404. 440. 444.
450. 486. 536. VIII/II. 297. 397. — Zichy Okmánytár, 1. 231. —
Sztáray Oklcvéltár 1. 40. 53. 55. — K A T O N A : Hist. Crit. vm.
/ ! /1 255. — S Z I R M A Y . : "Notitia Com. Zemplén 12.) ' '
'
* Mert kétséget nem szenved, hogy ezeket kell értenünk a
krónika puszta «cruciferi» nevezete alatt és nem a templáriusokat,
kiket V. Kelemen pápa. épen akkortájban eltörült volt, és kiknek
némely jószágát Károly király közvetlen a rozgonyi csata után el
is ajándékozta «propter offendiculum ipsorum cruciferorum ecclesia militite templi ubique in suis utilitatibus,· possessiónibus ac
prouentibus est spoliata seu denudata» (Anjoukori Okmt. 1. 278.);
mit nem teendett, ha a keresztesek alatt, kiknek a rozgonyi győzelem jórészint köszönhető volt, ők és nem az ispitályosok volnáT
nak értendők.
. * * K A T O N A : Hist. Crit. vm. 248. 252. 294. Ezek András fiai.
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ha kútfőink bővebben csörgedeznének, — eszélyesnek találta nem egyenesen támadni Csák Mátéra, hanem előbb
néhai Amadé nádor fiait és szövetségeseiket fékezni meg.
Erre közvetlen és teljes joga is volt, mert Amadé fiai,
mint előadók, a megkötött és föntebb érintett egyesség
pontjait megtartani vonakodtak s az abban kikötött várak
és vármegyék kiadását megtagadták. Károly király tehát
legelőbb is e várak elfoglalására indúlt el.
Vállalata szerencsés sikerét remélhette. Bizhatott a nádorfiakéval szemben hatalmasb seregében, remélhette nemcsak a győzelmet, hanem azt is, hogy a netán legyőzendők
a . mondott kötés alapján visszatérnek hűségére. Azután
hogy mi történhetik ? azt aligha kötötte a nagyharangra.
Azonban Trencsényi Csák Máté szeme is átlátott a
szitán. Könnyű volt átlátnia, hogy a verést, melyet Amadé
fiainak szántak a királyiak, -ugyancsak ő is megérzi, és mihelyt elbántak ezekkel, reá kerül a súlyos sor, s ekkor —
úgy lehet — nemcsak Károly eddigi hívei, de a részleges
győzelme esetén megtérendők is ellene szövetkeznek. —
Hogy ezt elkerülje, minden erejével* segítségére sietett
közvetlen veszélyben forgó barátainak. Mihez képest a kevésbbé tehetős birtokosok várait átvette, hogy azokat
megerősítse, saját népével megszállva tartsa, onnét híveit
r

bátorítsa, ellenségeit pedig megfélemlítse. így megszállotta
a nógrádmegyei rimóczi uraknak Somoskő, Hollókő, Baglyas és Sztrahora nevő várait, azonképen a Balogok Balogvárát, honnét «ez országos rabló, sokak lelke ostora.
és halálos ellensége — ahogy Károly király mondja —
végnélküli pusztításokat követett el az országban, falvakat,
borított lángba, sokakat kegyetlenül kifosztott, másokat
meggyilkolt, monostorokat és templomokat feltört, felgyújtott és porrá égetett».**
* lOmne penitus suum posse.» (Bécsi krónika.)
** Anjoukori Okmt. II. 65,· 134.
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Csák Máté számítása messzebb is elágazott.· János országbírót, imént említett unokaöcscsét, ki a király kegyeibe
úgy be tudta magát hízelegni, hogy bizalmasa, «különösen
titkos tanácsosa» volt, csak azért tartotta a király oldala
mellett, hogy ez elárulja urát s élete ellen törjön. Czélja az
árulónak nem volt kisebb, mint Károly személyét tőrbe
ejteni, elfogni és kiszolgáltatni Csák Máténak. «De a mindenható Isten irgalma, — úgy beszéli maga Károly király, — mely nemcsak nyilván küzd mellettünk, s a kevélyek nyakát hatalmunk sarka alá teperi, lelkünket is
kiszabadította e bizalmasunk áruló keze közzől.» János
"pedig, miután terve nem sikerűle, de azt semmiképen el
nem palástolhatá, titkon Mátéhoz menekült és vele együtt
felbecsülhetetlen kárt tett a király hívei életében és jószágában, és mind végig megmaradván hűtelenségében, nem
sokkal később mint Máté, «nyomorultan végzé földi pályáját».*
,
Az ellenségeskedést Amadé fiai kezdették meg, midőn
1312. évi márczius vége felé czinkostársaikkal (Sáros-) Patakra törtek, a király ottani hű vendégeit (hospites) fosztogatandók.
Hanem szembe került velők Szécsi Péter,** ki kemény összeütközésben, noha jó maga is súlyos sebet kapott, megvagdosta a rablókat és zsákmányokat elszedte.
Ezek pedig boszút lihegve a védtelen (Gál-) Szécsre vetették magokat, és Péter úr lakóházát, melyben felesége
tartózkodék, lerombolván, a helységet fölpörzsölvén, a
templomot is kifosztván, Sáros várába menekültek. Hasonlóképen bántak el Tamás gróf László és Dancs atyja
* Anjoukori Okmt. 11. 115. Hanem ezek elmondásával az események sorrendét
zavartuk meg, minthogy 1313. augusztus 8-án még János, az országbíró és csak
ugyanazon évi szeptember 29-én találjuk helyén Lampertet ez országos méltóságban. (Anjoukori Okmt. 1. 322, 325.)
*" É s a már nevezett László és Dancs, zempléni urak, kik közöl László ekkor
fogságba is esett. (Zichy Okmt. 1. 232.)
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birtokával, Zemplénnel, ezer márkányi kárt okozván
benne.
Mindez 1312. évi április 10-edike előtt történt, mikorra
a király is az ország főpapjaival és főnemeseivel Sáros alá
érkezett, s e vár föladását hasztalan kérte.* Sáros-vár parancsnoka a hadértő Miklósfia Demeter (régi ösmerőnkI
volt, ki vitézül védte a várat, míg lelkes őrsége az ostromló királyi hadból sokakat megsebesített. A várvédők,
nevezetesen : Iroslófia Dénes és Miklós, Utefia Lukács és

31.

SÁROS

VÁRA

Domokos és Rikalffia Henrik vitézségéről Károly király
maga teszen tanúságot.
Az ostrom, noha nagy erővel folytatták, s minthogy
Károly király még május 12-én is Sáros-vár alól keltezi
leveleit, egy hónapnál tovább tartott, ez alkalommal eredménynyel nem végződött, mert Csák Máté minden hadi
népét, köztök ezerhétszáz lándzsás zsoldost, jórészint cseheket, küldötte Sáros fölmentésére, mely túlnyomó hatalom
* Anjoukori Okmt. 1. 254 — Zichy Okmt. l. 232.
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elől a király a Szepességbe húzódott vissza, s ez által lehetővé tette a lázadó seregek egyesülését. Ezek most szervezkedtek és vezéreikül megválasztották Demeter mestert, a
sárosi várparancsnokot, nemkülönben Semptei Abát, Galgócz, Újlak, Udvarnok, Ság,
Lócz* és Diós birtokosát, kit
közönségesen Nagy Abának
vagy Szép Abának is neveztek és Csák Máté rokona
volt.** Aztán Kassa alá vonultak, hogy közben, míg a
királylyal megmérkőzniük alkalom adatik, ezen immár királypárti várost elfoglalják és
32 DEMETER PECSÉTJE
boszút álljanak Amadé nádor
'
ártatlan halálaért. Ezen diversiót az Amadéfiak sürgethették, kik Kassa birtokára áhitoztak.
* Lásd a 11. függeléket e füzet végén.
* * Ugy látszik, hogy Demeter az Amadé
fiai és szövetségesei seregeinek, Nagy Aba
pedig a Csák Máté segítő hadainak volt
vezére. Hogy Máté maga is részt vett e
hadjáratban, mely a rozgonyi ütközetben kulminált, följegyezve sehol sem találom. Ellenben a királyi okmányok, nevezetesen azok, melyek közvetlen a rozgonyi csata után keltek, úgy említik ezt,
mint a mely Amadé fiai és Demeter
mester ellen vívatott, kik «potentiam
Mathei magistri de Trenchen et complures Bohemos contra nostram adduxerunt potestatem». Vagy másutt: «Dum
Demetrius . . . cum suis omnibus et adducta sibi potentia Mathei etc.· Vannak
ugyan egyes okmányok (például F E J É R :
CD. vm/i. 490.), melyekben ez áll: «Cum
Matheus de Tr.. aggregata sibi suorum
complicum nefanda caterva, contra nostram regiam Maiestatem veniens, prope
civitatem Kassa belli discrimina nobiscum

habere non formidasset», de ezen és hasonló stiláris alakok későbbi keletűek.
Mennyire hatalmas volt az Amadéfiak és Csák Máté egyesűit ereje, hozzá
vethetjük azon nemes urak sorozatából,
kikről tudomásunk van, hogy e hadjáratban részt vettek. Ott voltak az Amadéfiak négyen: János, Miklós, Dávid és
László, azonképen Demeter és Dancs
mesterek a zempléni, sárosi, aba- és heves-újvári, ungi nemesekkel, némely szepesiekkel, míg a honti, nógrádi, liptai és
zólyomi nemesek valószínűleg Csák Máté
csapataihoz tartoztak. Névszerint ott találjuk az Ilyésfi Kachich Péter fiait: Mihály, Péter, Lesták, Mikos és Jákó urakat
a nógrád vármegyei Rimócz és Lapujtó
birtokosait, kik míg Mátéra bízták említett váraikat, Máté seregét kalauzolták,
rettenthetlen vitézek, «az ország fő megrontói valának» ; a nógrádi Draái Tamás
fiait: Albertet, Petőt és Miklóst, e hatalmas családot, melynek nemcsak Nógrád-
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Azonban a Szepességben se járt hiába a múlt őszön és
télen Tamás esztergami érsek, ki noha maga volt a legnagyobb kárvallott, mindenütt kegyelmeket osztogatott.*
A szepesiek grófjok, Görgey István buzdítására, most
oly bőven kiegészítők a király seregét lovasokkal és gyalogosokkal,** hogy ez bátran szembe mert szállani hűtle.neivel. Ellenök is indult Kassát az ostrom alól fölszabadítandó. Jöttét a portyások jókor jelenték az ostromlóknak, ' kik abba hagyván Kassa vívását, mohón a királyi
sereg elé sietének, hogy az előnyösb helyet, a Furcsa
hegyet Kassa fölött elfoglalhassák, a mi nekik sikerűit is,
míg a király serege ama hegy alatt a Hernád völgyében,
a rozgonvi mezőn foglalt állást.
A király és serege a sorsdöntő ütközet előtt a kereszteseknek meggyónt és megáldozott, mialatt «a.béke ádáz
ban voltak nagy kiterjedésű birtokai, hanem Krasznában és Belszolnokban is.
Ott vannak ugyancsak Nógrádból a
Poghi (ma Paty) Endere fiai, kik Nógrádon kívül B a r s és Várad (Bihar) vármegyékben is nagy jószágokat bírtak;
nemkülönben Varbói Mihály, Varbó és
Trázs birtokosa; Simonfia István Kap
(ma talán Kaparó) tulajdonosa, mind
nógrádiak. Továbbá ott találjuk a helmeczi uradalom birtokosait, Bodon fiait:
Dénes,. Dancs, Mátyus, János, Mihály,
György és Miklós urakat; Lászlófia Pongráczot és Miklóst, a. Csepán fiát, bodrog-melléki bozchyai vagy baztai urakat.
Ott találjuk a varsányi nemes urakat Nógrádból:, Fekete Isvánt és fiait, Mihály
fiait: Cserép Miklóst, Andrást, Pétert és
rokonaikat. Hevesből Csobánka unokái:
Sámuel, Dávid és Pál mesterek, Gyöngyös, Bene, Halász és Nagyút urai szintén
igen tevékeny részt vettek a király ellen
intézett fölkelésben ; épúgy a kichi nemesek egész sora: Detrefia Simon és
Lang, Herbortfia István, Beke és Herbort, Detkfia János, Mikó és · Miklós,
Detborfia János, kik mint az Amadéfiak
cssatlósai és szolgái Tarkőn és Veres-

Almán voltak közbirtokosok ; nem különben Miklósfia Demeter csatlósai : Fülöpfia
Lőrincz és Mátéfia, kocsi, hevesi nemesek.
Hogy Csák Máté csatlósai, a tulajdonképeni Mátyusföld nemesei, kiknek neveit
az előbbi fejezetből ismerjük, szintén ott
voltak, valószínű, noha névszerint csak
Zách Felicián, Csobánka, Miklós a
Gyürkefia említtetnek, meg Nagy Hón
szelei és nagy-szombati birtokos. (FEJÉR:

CD.

397.

VIII/IV.

VIII/I.
498.

447.
656.

450.

486.

vm/II.

IX/I. 5 9 6 . —

«4»-

joukori Okmt. 1. 261. 290. 385. 528. 640.
11. 99. 134. 280. 294. V. 340. — Zichy
Okmt. 1. 2 3 1 . — K A T O N A : Hist. Crit.
VIII.

325.

Monum. eccl. Strigon. 11.
653. és következő lapok.
** «Comes Stephanus (Görgey) per
suas admonitiones quam plures homines,
tam pedestres quam equites armatos de
terra Scepusiensi ad nostrum snbsidium
adduxit, et cum omnibus proximis et
cognatis ipsius . . . personaliter et viriliter dimicavit in eonspectu nostrse Maiestatis,» mondja Károly király (FEJÉR,
CD. viii/V. 79).
* KNAUZ :

A ROZGONYI

TÁBORHELY.

D ö r r e T i v a d a r eredeti felvétele.

A ROZGONYI

CSATATÉR.

D ö r r e T i v a d a r eredeti fölvétele.
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ellenségei» magokra ölték fegyvereiket, hogy a hegyről
lerohanva támadjanak. Az összeütközés a vad ügetéssel leszáguldó és a rohamnak eléje siető hadak közt oly kemény, az összecsapás oly heves volt, milyenre Magyarországon a tatárjárás óta nem emlékeztek. A főrohamot a
királyi zászlóaljnak kellett kiállania; reá vetette magát
főleg áz ellenség, hogy a király személyét élve vagy holtan megejtse.
.
Sok jeles vitéz pecsételte meg ekkor hűségét életével. Míg Nagy-Mihályi Gergely a királynak szánt csapásokat, melyeket .Lászlófia János reá mért, élte koczkázr
tatásával föntartottar addig Parcs Istvánfia Kakas mester * a Rátoltiak nemzetségéből, László a Tamás fia, Jakab az Aladár fia, Ivánka mester a Kis Kozma gróf fia a
Gutkeled nemzetségből, Mihály a Péter fia, Görgei Jordán a szepesi szászok grófja öcscse, György és Mihály a
Csákok Gyürki ágából, Péter a beregi várnagy, mind jeles
családokból származott nemes vitézek áldozatai lettek
hősies önfeláldozásoknak. Már az ország zászlója a kettőd
kereszttel__és__tartójával· Gyürki Györgygyei együtt elbukott
- De Szécsényi Tamás, «a hadi borostyánnal
koszorúzott,» Apuliai Drugeth Fülöp, «a hadértő» és
Nekcsei Sándor «a hatalmas karú», kiváltképen e három
ifjú hős tartotta még magát. Halált megvetve küzdöttek
tovább, noha nem egy atvjokfia és szolgájok hullott el
mellőlök, s önmagok a vértől áztak. Be-becsapva az ellen
ség harczi vonalába, többeket leverve föntarták ugyan a
csatarendet még, de a harcz kezdett egyenetlen lenni,
mivel a királyiak közül számra többen estek el és csaknem valamennyien sebesek valának. E válságos perczek* Károly király még 1323-ban sem engedte üldöztetni Kakas fiát, Jánost,
azon kártevésekért, melyeket atyja valaha elkövetett, «mert sokszoros vérhullatása és halála által bőven lemosta, a mit valamikor rosszat tett·. F E J É R : C D .
VIII/II.

425.

Magyar Tört. Életr. 1887—8

16
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ben jöttek segítségül a keresztes vitézek, kik fölvették
soraikba a királyi dandár gyér maradványait és kiknek
zászlója alatt küzdött tovább a király is. A küzdelem tovább folyt; az ellenség még nem vette
számba kisebb veszteségeit. Azonban v a keresztesek súlyos kardja
megfordítá az esélyeket. A hűtlenek főbbjei, Demeter mester
és Nagy Aba a vezérek, azonképen néhai
Amadé nádor két fia,
Miklós és Dávid elhullottak. A zavart, mely
vezéreik elestéből az
ellenséges táborban keletkezett , növelte az
immár hűséges* kassai polgárok oldaltámadása. A vitéz szászok fölmentve látván
városokat az ostrom
alól, szorongatóik után
indulának, és még jókor érkeztek, hogy a
király győzelmét diadalra emeljék. A rozgonyi dicső nap 1 3 1 2 junius 15-ike
volt.
A mily váratlan lehetett e fordulat Károlvra nézve,
oly szerényen tudja be Istennek, szent István, szent László
J

J

* Mert előbb Venczel királyhoz szítottak. (Hazai Okmt vil. 374.)

'
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királyoknak és szent Imre herczegnek, Magyarország védszentjeinek fegyverei győzelmét.*
A rozgonyi csatavesztés az Amadéfiak hatalmát meg-

34

LUBLÓ

VÁRA.

törte. Két testvérök, de kivált atyai barátjok, Miklósfia
Demeter halála nagy csapás volt reájok. Futottak szanaszét és váraikba rejtőztek. De ezeket kezdették Károly
király hívei bevenni. Lublót Szepesben, Tobolt (Tab?) és
* «Deo auxiliante et sanctorum regum, nostrorum praedecessorum mediante victoriam laudabilem habuimus et
triumphum» úja több ízben és kölönböző változatban Károly király. Hogy
pedig e vallásos érzület, nem «Welche
Wendungi-féle phrasis, arról Károly király mélyen vallásos érzelme kezeskedik.

Valahányszor valamely szerencse érte
vagy szerencsétlenség hárult el tőle, mindig személyesen végzendő fogadalmakat
tett, melyek pontos betöltése körűi vette
észre, hogy a sok fölvállalt imádkozás
miatt, nem telik ideje királyi kötelességei, a kormányzás és igazságszolgáltatás betöltésére. V. Kelemen pápa tehát
16*
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Hollókőt Nógrádban, Regéczet Aba-Ujvárban, Sirokot
Heves-Újvárban bevették Debreczeni Dózsa, Drugeth
Fülöp és társaik, Fónvi
Balázst, borsodi megveispánt és füleki várnagyot különösen kiemeli
a király. Sárost a Thököly nemzetség azon tagjai, kiknek védelmére volt
bizva, adták föl. Lublót
és Hollókőt Szécsénvi
J

Tamásra, Sárost Micskre, az Ákos nemzetségből
származó s a történelemben röviddel utóbb jelen35. F Ü L Ö P T Á R N O K M E S T E R P E C S É T J E .
tékeny szerepet vivő férfiúra bízta Károly király.
Csák Máté hatalma nem rendűit meg annyira. Befolyása Nógrádra, Turóczra és Zólyomra csorbát szenvedett
az igaz ;* de a távolabbi Mátvusföldön mintha meg sem
érezték volna a rozgonyi szerencsétlen napot. Hogy mégis
kiköszörülje e csorbát is és ha lehet, visszahódítsa a szerencsét fegyvereinek, sietett megtorolni szövetségesei kárvallását és becsapott a Szepességbe. De Drugeth Fülöp, immár
Szepes és Aba-Ujvár megyék ispánja bátran eléje állott és
megmérkőzött vele; hanem végre engedni kényszerűit.
Csakis Thököly Miklós önfeláldozása s Éles (Elus) János,
ki neki saját kitartóbb lovát engedte át, mentette meg az
tizenötre mérsékli a végzendő imák számát, de lelkére köti a királynak, hogy
tizenkét szegénynyel szaporítsa azok sorát, kiket naponkint «kegyesen táplálni
szokott·. ( F E J É R : C D . V I I I / I . 370.) —
A rozgonyi csata leírását első sorban a
bécsi krónika, aztán Anjoukori Okmt. :.
262. 277. 290. 312. 460. 529. — Sztdray

Okit. 1. 40. 53. 55. — F E J É R CD. vin/m.
407 — Magyar Történelmi Tdr IX. 119. —
K A T O N A : Hist. Crit. v m . 247. — Századot 11. 146. után állítottuk egybe.
* Innét pusztításai Zólyomban és Turóczban. F E J É R : CD. V I I I / I I I . 90. V I I I / V I .
124. 1.
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elfogatás veszélyétől a leendő nádort. Csák Máté aztán
nagy pusztítást és csákmánvolást követett el a Szepességben, Szepest fölégette; de Szepesvárt elfoglalni nem
tudta.*
A kölcsönös súrlódások, támadások és kártevések azonban éveken át tartanak még. Nyomuk számos. így Károly

király érdemül tudja be regéczi és dédesi várnagyának,
hogy a siroki és füleki várak alatt győzelmesen harczolt
Csák Máté fegyverei ellen, s hogy Sirok alatt többeket
foglyokká tett, kikért aztán Turmez Benedeket a Máté
kegyetlen fogságából megszabadította.** Azonképen Perényi Miklósnak, hogy valamely hadivállalat alkalmával, me* Zichy Okmt. i. 219. 257. — Anjoukori Okmt.

1.

290. 447.

—

FEJÉR:

342. V I I I / I . 478, 489. — K A T O N A : Hist. Crit. v m . 258. 294. 302. 316.
** Anjoukori Okmt. 11. 53. 84.

CD.

VL/11.
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lyet Drugeth Fülöp . Máté és társai ellen indított, nehéz,
sebet kapott.1
'
.
Máskor , maga a király indult sereggel. Hontba, hogy
Visk várát, a hűtlen Csák János birtokát elfoglalja. Nem
sok sikerrel — úgy látszik, — mert mindössze Micsk úr
azon hőstettéről van ez alkalommal említés, hogy egy
vitézt elfogott.2
Károly király ily hadjáratoknál nem ritkán veszélyeztette életét, minthogy sokan voltak az ellenfél táborában,,
a kik élete ellen törekedtek. így egy bizonyos Péterfia
Pál kétszernél többször lopódzott a király közelébe, hogy
életét orvul kioltsa. A király, miután hozzá fért, elvette
jószágait és Imrének, a Györkénél elesett.László bátyjának, Siráki várnagyának adta azért is, mert ennek jószágában sok kárt tett a nevezett Pál. 3
Mások Nekcsei Sándor várát foglalták el, és megidéztetvén, sem az ába-ujvári, sem a zempléni vármegyei gyűlésen, melyeken Kopasz nádor elnökölt és nem-nemesek
is részt vettek, meg nem jelentek, a miért őket mint hűtle7
neket Károly király makacsságban marasztalta és jószágaiktól megfosztotta.4 A nógrádmegyei Draái nemesek pedig
lerombolták és fölégették Szécsényt és Szécsényi Tamás
mester egyéb jószágait, meggyaláztak sokakat, meggyilkoltak, többeket. A miért viszont a király Tamásnak adta
mindennemű birtokaikat, s ugyan nagy későre esett, hogy
Tamás megkegyelmezett' a- Draáiaknak annyiból, hogy
krasznai és belső szolnoki jószágaikat visszaadta ugyan,,
hanem a nógrádiakat megtartotta.5
·
A «borzasztó és fölbecsülhetetlen kártevések és pusztítások, szünet nélküli gyilkolások, temetők és templomok feltörése» iránt még sokáig sűrű a panasz. A marosiakat is (Vi' I FEJÉR : CD.

VIII/II.

207.

CD.

\IUHI.

470.

3 FEJÉR : CD.

VIII/II.

538.

2 FEJÉR:

4 Anjoukori Ok'nt 1. 256.
5 Ugyanott 1. 640.
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segrád átellenében) kárpótolnia kellett Károly királynak a
pusztításokért, melyeket Máté cselvetései következtében
szenvedtek. Kárpótolta pedig azzal, hógy őket Győrtől
Visegrádig s innét Földvárig vízen és szárazon minden
vámfizétéstőf fölmentetté.1
·
• Rozgonyi győzelme után Károly király az ország éjszaki
részébén tartózkodott szinte őszig, hogy azt pacifikálja.
Büntetett; jutalmazott s á megtérőknek kegyelmét osztogatott, mélyet á hűtleneket ért vereség után többen elfogadtak, visszatérvén a korona - hűségére. Azután pedig
" visszaküldte *a -főpapokat·, hogy a békéltetés munkáját folytássák. Tamás esztergami érsekét, Imre váradi, István
veszprémi, Benedek erdélyi és Miklós győri püspököket
egy év múlva is még Gönczön találjuk a békeszerzés áldásos művében elfoglalva.2 Nines- kétség benne,· hogy Domokosfia Dancs és az Amadefiak meghódolása az ő fáradozásoknak sikerűit. · — Károly király nem· zárta ki kegyelméből az Amadefiak· szolgáit'sém, noha birtokaikat Tarkőt és
~ Veres- Almát— elajándékozta. Rikalf mesternek, de azon fel tétel alatt, hogyha a jószágaiktól megfosztottak megtérné1;
nek hűtlenségökből, birtokaikat visszakapnák, Rikalf mester pedig máshonnan nyerne kárpótlást.3 Valaminthogv
Konrádfia'Máté, Boda'és· Tamás testvéreknek csakugyan·
megbocsájtotta ellene elkövetett vétségeiket és már elájándékozott jószágaikat visszaadatni rendelte:4
•
Mások ellenben, mint Zách Feliczián, Györkefia Miklós és Gsobánka nem akartak meghódolni, noha a király
fölszölíttatta'őket, kegyeit ajánlván.5 Nehéz is; volt' azoknak, kik Csák Máténak — mint mondani szokás — to'rkáJ
ban féküttek, megtérniük; kiken Máté akármiképen rneg' ' 1 Anjótikóri'Ökint:.N.

86,'·280."

"

3 FEJÉR:

CD.

vm/I.

447.

'

'

·

2 «In campo Gemch» 1313. aug. 8-án.
4 Ugyanott CD. V H I / I . 554.
L . K N A U Z : Monum. eccl. Strig. 11. 685.
5 K A T O N A : Hist. Crit. v m . 302. —
FEJÉR: CD. vm/i. 5 1 1 .
. . . . . . .... Anjoukori Okmt. 1. 383.
••'•· ' '
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boszulhatta magát, ha az engedelmességet fölmondották
neki, mert az ellene elkövetett hűtlenséget ő, ki hű nem
volt senki iránt, kegyetlenül megboszulta. Például legyen,
"felhozva, hogy egy Bogod nevű nemest, kit arról vádoltanak, hogy a koronához és a királyhoz szít, Máté fogságra vettette és megvakíttatta. Benedek fiai is Gömörm'egyében az Erdőháton fekvő birtokaikon megosztozván,,
azon záradékkal végzik osztályos levelöket, hogyha testvérök, János, Trencsényi Máté fogságából «ép testtel» szabadulna meg, őt is illesse egy rész.*
. Egyébiránt igazságtalanok volnánk, ha csak Mátéra hárítanánk minden kegyetlenséget. Károly hívei sem voltak: ,különbek a «lázadók» iránt. Nem is említve javaik elkobzását, melyet a törvénynyel menthettek, nem egy embertelenséget követtek el. András, a nógrádi Poghi Endre
unokája, testvérei s egyéb rokonai nevében, kikről tudjuk,,
hogy Csák Máté táborában vitézkedtek, még harmincz esztendő múlva is keservesen tiltakozik, hogy — az akkor
már néhai — Szécsényi Tamás erdélyi vajda minden jószágát lefoglalta nemcsak, hanem ezen fölül mindenökből kifosztott atyjafiait és rokonait, számszerint tizenegyet, agyon
kínoztatott, halálra éheztetett, ő neki is szemeit kiszúratta
s egyik kezét megcsonkíttatta. Kárát a nyomorult ötezer
márkára becsülte.**
Ez idegrázó kegyetlenségek után mintha jól esnék egy
szolgának gazdája iránti hűségét följegyeznünk, habár ez
is embertelenséggel van megtoldva. Henrik mester Rikalf
mesternek, a Berze.viczyek egyik ősének fia, Kakas, Rikalf
és János mesterek mátépárti testvére, a rozgonyi csata
után Tobol és Sáros váraknak — úgy látszik — kapitánya,,
ezen várak bevételekor fogságba került. Volt azonban
József nevű hű szolgája, ki titkon megszabadította urát az
* Anjoukori
**

Okmt. I. 456., 11. 442.
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által, hogy feláldozta magát érette, helyébe ült fogolynak,
a miért knindkét kezén megcsonkították. Utóbb szabadon
bocsájtatván, gazdájától és ezek testvérétől egy falut kapott
a Szepességben «vérdíjul», mint szánakozva mondák.1
A szepesiek nem csekély érdemét a rozgonyi győzelem kivívása körűi Károly király szabadalmaik megerősítésével jutalmazta olyképen, hogy a szepesi összes szászok
évi adóképen 1400 márkánál többet fizetni, a Szepesség
határain túl katonáskodni ne tartozzanak, míg ítéletet fölöttök csak saját helyi hatóságaik mondhatnak.2
Viszont a szepesiek prépostságok templomában Károly
király győzelmét nagy falfestménynyel örökítették meg..
A kép előállítása következő: fényes teremben, fejedelmi,
trónon ül az istenanya, ölében szent fiával. Előtte térdel
I. Károly király, a mint a koronát a szent szűztől elfogadja, másfelől Tamás esztergami érsek az ország szent
koronáját fölajánlja. A király mögött Semsei Frankfia
Tamás szepesi várnagy; az érsek mögött pedig az országalmát tartván Henrik szepesi prépost, ki ezen képet festeté. — Falfestészetünk ezen egyik legérdekesebb, sőt
középkori történeti festészetünknek legkiválóbb emléke
máig is fennáll e fölirattal :
•

Hozzád kegyes szűz fohászkodunk,
Ha nem vezetsz eltévedünk,
Oktass tehát, mit tegyünk.
Könyörülj, óh szűz, rajtunk!
Az Urnák 1317. esztendejében.3

.

.

'

1 K A T O N A : Hist. Crit. vni. 316.
. 2 Ezen 1312-ben német nyelven adott s ismételve megerősített érdekes oklevelet
1. F E J É R :

CD.

vm/i.

435.

.

3 Vagyis az eredetiben:
.
•

'

Ad te pia suspiramus,
Si non ducis deviamus,
Ergo doce, quid agamus.
Virgo mei et meis miserearis !
Anno domini MCCC decimo septimo.

·

e szepes-váraljai xiv. századi történeti falfestményről, melylyel
«őseink magas érzete nemzeti eseményeinket örökíté, kegyelete és müszeretete a
.
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mérkőzés kölcsönös tartózkodással töltötte el az ellenséges feleket. Csák Máté is,
Károly király is kimutatta félelmes erejét s egyikök se nézhette le kicsinyléssel a másikat. Ha apróbbnagyobb portyázásokról hallunk a következő éyben, ezek
inkább a határszéli villongások, ingerkedések, rablások sorába esnek; a zöm megvonúlt várai, árkai és bástyái mögött, és farkasszemet nézett egymással, de nem tartotta
eszélyesnek elhatározó támadást intézni. Mert ha nem kis
koczkázát leendett Mátét odújában, a tulajdonképeni Mátyusföldön megtámadni, Máté annál kevésbbé tarthatta
tanácsosnak keztyűt dobni immár a nemzetnek, mely a
király mellett fogott állást.
E tartózkodás nem tetszhetett, nem is tetszett kivált
azon főpapoknak, kik — mint a nyitrai püspök s esztergami
érsek, — nemcsak felbecsülhetetlen kárt szenvedtek, de
nágyrészint jövedelmeik élvezetétől is elestek. Találkoztak
efféle mátyusföldi más birtokosok is számosan. Nem tetszett azon főuraknak sem, kik eddigi fáradságaik jutalmát
csak csekély részben nyerhették, «noha többet érdemlettek », mint a királyi adományos levelekben írva van; s e
«többet» az elnyerendő főkonczból, Máté nagyterjedelmű
birtokaiból várták.
Ez uralkodó hangulat alakot nyert egy föliratban, melyet a Budán összeült püspöki kar a pápához intézett, és
melyben a főpapok panaszosan előadják, hogy Tamás esztergami érsek mennyit szenvedett, a miért minden tehetROZGONYI

nemzeti történetet illustrálja, buzgósága és hite egyházát díszesíté« a M. T. Akadémia 1864. évi ünnepélyes közülésén értekezést olvasott, mely megjelent Kisebb
Müvei 1. kötetében is e czímen: «Magyarország középkori festészete emlékeiből.«
219—257. 1
·
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ségével Károly király javát és dicsőségét előmozdítani
iparkodott. Trencsényi Máté, a király vetélytársa az- esztergáim egyház jószágait elpusztította vagy elfoglalta. Kérik
tehát ő szentségét,. ejtse módját a kárpótlásnak, nevezetesen írjon Károly királynak, hogy annak' idején a mondott
zsarnok javaiból igyekezzék .kielégíteni az érseket.*
•
Károly király már e hír hallatára, hogy az elégületlenséget elfojtsa, hízelgő kifejezésekkel erősíté meg Tamás
érseket Rozsnyó-Bánya birtokában (1313. november 5.),
később pedig (1315. . augusztus 1.) Komárom -várát, városát és megyéjét, minden hozzá. tartozó 'jogokkal az érsekségnek adta, noha akkor még Komárom Csák Máté teljes
birtokában volt; utóbb (1317. október 19-én) még Tamás
érsek személyére is, a szenvedett károk pótlásául jelentékeny adományokat tett, csak hogy megnyugtassa őt. Nevezet szerint világosan neki és nem az· · egyháznak adja a
Komárom vármegyei Lék, Gyorok és .Szelecsen nevű helyeket, bizonyos. Petőnek birtokait, minthogy d ez mint Máté
híve a· bajóti királyi vár. bevételénél-s "Ugyanonnan a
«famózus» királyi lovak'elterelésénél részt vett. De Máté
ellen éveken át semminemű elhatározó lépést - nem koczkáztatott.**· •
·•· ó ,
··• ••
•.".·:-··· ·• , ·
·; . ,'.'·
1
E " késedelem 'okát a: föntebbieken kívül,. úgy vélem, a.
a következőkben is. kereshetjük-:'
•' ·
:·'·.'·.' ·•·
Luxemburgi V I I . . Henrik, római király 1313. augustus
24-én meghalván, 1 székére ketten áhítoztak:; Osztrák Frigyes és Bajor Lajos; a két táborra oszlott német választófejedelmek pedig 1314. évi október 19-én és 20-án· mind J
kettőjöket megválasztották. Pártkirályok voltak tehát· ismét
Németországban és fegyvernek -kellett' ¡dönteni·, közöttök-.
Mindketten szövetségeseket·.'kerestek.-Míg Bajor Lajos légi
* E fölirat kelt 1313. november i-én, lásd B A T T H Y Á N Y : Leges, m. 147. — K N A U Z :
Monum. eccl.. Strigon.' 11. 688. '
'
·
. ; . . . - •
.* * K A T O N A : Hist. Crit. v m . 271. — K N A U Z : Monum. eccl. 'Strigdn. ír.· 709,734,· 736.
.
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hatalmasabb szövetségesül János cseh királyt nyerte meg,
addig Frigyes barátjával és rokonával, I. Károly magyar
királylyal lépett frigyre.* '
Frigyes szövetségesei közt volt — nincs kétség benne —
Csák Máté is,' noha erről okleveles bizonyítékunk nincs. De
tények bizonyítanak a mellett, hogy Máté betört Morvaországba, Frigyes ellensége, á cseh király földére, mit
aligha merészelt volna, ha kölcsönös megállapodások nem
biztosítják vala, .hogy időközben se Károly király őt, se ő
Károly királyt megtámadni nem fogja. Károly királynak
is, ha hathatósan akarta segíteni szövetséges társát, biztosítva kellett lennie a félelmes oldalról annál inkább, minthogy különben is a Német-Ujváriakat szintén készült megfékezni a sziavon- részeken.
.
Csák Máté morvaországi hadjárata nem. dicstelen hadi
tény volt, és méltó arra-, hogy a magyar történelem is foglalkozzék vele, valaminthogy a cseh és morfra történétekben kezdettől fogva külön szakaszt szenteltek neki.
E szerint János cseh király nem tűrhetvén tovább a vakmerőséget és erőszakoskodást, melylyel Trencsényi Máté,
«a gonoszság taplója» Morvaországot fosztogatta, gyújtogatta, lakosait rabságra hurczolta, elhatározta megfenyítését. Osszegyűjte tehát nagy sereget külföldi és belföldi harczosokból. Amazok ezerötszázán valának, valamennyien
sváb módra fölszerelt sisakos vitézek ; ezek «megszámlálhatatlan», — pánczéllal, vérttel, vaskalappal, sisakkal, lándzsával, nyárssal, íjjal, nyillal- és gerelylyel vegyesen fölfegyverkezett nép.
Együtt levén e sereg, János király 1315. évi május
21-én Prágából elindult és Magyarország felé vette útját.
Mihelyt belépett Morvaországba, az ez országot széltében,
hosszában dúló magyarok jöttének hírét vévén, kezdettek
" Az erről szóló, Bécsben, 1314 julius 23-án kelt okiratot kiadta
Österreich unter König Friedrich den Schönen, 465. 1.
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visszavonúlni, s a kisebb erősségeket is, melyeket a cseh
katáron és Morvaországban elfoglalták, ' de a melyekben
immár nem hitték, hogy a cseh király ellen föntarthatják
magokat, felgyújtván, önként elhagyták, hogy Csák Máté,
«a trencsényi gróf» vezérlete alatt összpontosítsák erejöket.
A cseh királyi sereg pedig nagyobb ellenkezésre nem
találva, haladt előre. A Morva folyó egyik- szigetén fekvő
Veszeli nevű várhoz érkezék, s azt, lajtorjákat támasztván
falaihoz, az első rohamra bevette. Aztán átment a Morva
folyón és Holics vára előtt, melyet akkor Fehér-Egyháznak, latinul Albának neveztek, elhelyezkedett. Holics vára
noha Magyarország határán belül fekszik, régebben a cseh
királyokhoz tartozott, a mennyiben tudni illik a csehek
azt Magyarországtól jogtalanúl elfoglalták; Csák Máté
azonban visszafoglalta és hatalmában megtartotta. Holicsot
megint elfoglalni tűzte ki most a cseh király hadjárata
•egyik czéljául. Körülzárta tehát seregével a várat, és már
hosszasabban ostromlá, midőn Csák Máté egybesereglett
hadaival az ostromlottak segítségére jött, hogy őket az
•ostrom alól fölmentse. Máté serege könnyű lovasokból
állott, kik íjjal, nyíllal, lándzsával és pajzszsal levén fölfegyverkezve, «magyar nyelven hatalmas lármát csapva»,
nagyhangú riogatással, szilaj támadással vitézül rajt csaptak a cseheken, és «akár a havat vagy a port» úgy szórták rájok nyilaikat, hogy ezek megrémülvén, hátat fordítottak, és futásban kerestek menedéket. Nagy fáradságába
került Lipa Henriknek, a csehek fővezérének, futó seregét megállítani, és «szóval, veréssel» visszaterelni, nehogy
a királyi zászló, melyet a csatamezőn néhány német, ótalmazott, a magyarok kezébe kerüljön.
A csehek ugyan azzal mentegetik csúfos futásokat, hogy
a magyarok valamilyen veszedelmesnek képzelt cselvetésétől szeppentek meg; és azzal szépítik kudarczokat, hogy
miután ismét összeverődtek, a németekkel együtt, az ellen-
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ség hadoszlopait «mint pókhálót» úgy verték szét, meg
hogy nekik egynél több halottjok nem volt, míg a magyarok közöl ide s tova, az erdőkben és mezőségen százötvenen vesztek el, s hogy ekként a győzelem pálmája elvégre
is Csehország vitézeinek jutott. De a hadjáuat eredménye
semmiképen se felel meg e nagyhangú tudósításoknak.
Mert elvégre is «minthogy a cseh király seregével Magyarországba mélyebben be nem hatolhatott, a sűrű és setét
erdők és bizonytalan útak miatt élelmet innét nem szerezhetett, de szerezni nem is merészelt, hanem mindent,
a mire a seregnek szüksége volt, nagy fáradsággal Brünnből kellett hozni;« minthogy továbbá Károly, Magyarország királya Csehország királyának, mint ígérte volt· (?),
más oldalról segítséget· nem hozott: tetszett a cseh királynak és főurainak valamelyes barátságos egyességre lépni
Csák Mátével, melyért ez őket megkereste s aztán haza
térni. Ennek folytán mindkét részről, a cseh király és
«trencsényi gróf» részéről tudniillik, nyolcz-nyolcz békebírót választottak, kik az egyenetlenség okairól tanakodjanak. A cseh király pedig Holics ostromát abba hagyván,
junius 25. napján Brünnbe érkezett.
Kiemelendő e hadjáratban, Holics védőinek- ügyessége
és kitartása, melyen megtört a cseh fegyverek szerencséje.
Miután a cseh sereg hasztalan - intézett ismételt rohamot
a várfalak ellen, titkos aknákkal akarta aláásni azokat, de
az őrség ellenaknákat készített, s a beléjök vezetett vízbe
fullasztotta az ellenséges munkásokat. S így «e szégyenletes» hadjárat kevesebb dicsőséget és hasznot hajtott a cseh
királynak, mint remélhette.*
·.
Ellenben az akkori magyar hadviselésnek épen a csehek
közt versben és prózában dicsőítője akadt e hadjárat alkal* D e Königsaaler Geschichts-Quellen, Loserth kiadása Bécs, 1875. A fontes rerum
Austriacarum v m . köt. 363. 1. — P A L A C Z K Y : Gesch. von Böhmen, N / N . 110. —
D U D I K : Mährens alig. Gesch. ix. 156.
•
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mából. Zittaui Péter, a königssaali apát (1305—1337.)
«biztos tudomása szerint» ekként írja le a magyar hadviselést :
'
A magyaroknak — úgymond — nincs rendes hadseregök, hanem ha háborúra vagy viadalra kerül a sor, szoros
ruhát öltenek, mely izmaikat feszíti, és rövid «mentét.»
Gyors és kitartó lovaikon ügyesen kezelik íjjaikat és nyilaikat, melyekkel nyargalvást is súlyos; sokszor halálos
sebet ejtenek. Nyugodt állásban a magyar nem harczol,
hanem vagy szalajt, vagy fut, és kerüli a sváb kemény harczot. Arczát szalonnával keni be (hihetőleg
hogy azt az időjárás befolyása ellen megvédje). Ha nem
akarsz meghalni, — teszi hozzá tanácsképen Péter apát, —
ne legyen ellened a 'magyar. Mentsen meg tőle Isten, de
ugyan mennél elébb !**
.

·

·' ·

· .

*

·

* ·

* Adjuk ez'érdekes
'

-

'

*
•
"'
'
'
•

"'

"
'·
"

,

.

leoninusokat

•

·

.

*

eredetiben:

«Est mihi certum per multos saspe repertuin,
Usus armorum gens non habét Ungaricum;
Sed quando bellum committit sive duellum, '
Pellicium strictum portat tunicse vei amictum,
.
Qui nimis est artus, quo stringit fórtiter artus.
E t se sic aptat ad bellum, postea captat,
1
· Ut sibi fiat equüs velox et cursibus asquus.
.
Plures offendit suus arcus, quem clto tendit,
Vulnera non parva facit hinc volitando per arva
Non vult tranquille stando pugnare, sed ille
Aut fugít, aut agitat aliquem, sic prcelia vitat,
'
Q u ® fiunt dura servando suevica iura.
Sed si scire velis, sünt magna prcelia telis,
'
•Arcúm tendendo velociter et iaciendo,
.
E x omni parte se táli protegit arte,
. Nam iacit ante, retro, quodsdebes credero Petro, (t. i. az írónak)
' N e c parcunt tini telis volantibus Hunrii;*
"
Ne fias funus, hostis non sit tuus Hunnus,
E t cernés cunctós lardo vei carne perunctos,
Ungaric® gentes portant curtas quoque mentes,
.
Est genus ista levis, iaculis s®vissima s ® v i s ,
Quantum cum te pressit Moravia, quot mala gessit
Ungara túrba tibi, nequit dici neque seribi,
Iuxta tuos postes vicinos hos habes hostes,
A quibus eripiat te Christus et hoc cito fiat.»

,

'

;
•

A L o s e r t h - f é l e k i a d á s 365. lapján. — A cseh k r ó n i k á s n a k azon röviden odavetett,
-kudarczpalástoló

mondása,

hogy Károly

magyar

király

királynak segélyét, de szavát nem tartotta ; valamint egy
NER-nál:.. M o n u m .

hist.

Bcemiae,

ív.

24.)

azon

megígérte volt J á n o s cseh
másik

előadása,

krónikásnak

miszerint
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Szó sincs róla, hogy a viszonyok Magyarországon oly
békések, a kiegyenlítés felé közeledők lettek volna, minőkül hazai krónikáink és történetíróink hallgatásából következtethetnők. Ujabban kiadott történettáraink, ha nem is
elégségesek arra, hogy 1313-tól 1321-ig, mely évvel korrajzunk végződni fog, az események pragmaticus előadását
teljes sikerrel megkisérthetnők belőlök, de egyes lapjaik,
mint a vihar által letépett levelek, hirdetői a viharnak, tanúságot tesznek az elkeseredett harczokről, melyeket a királyság hívei víttak a rendbontók ellen.
Szinte két évtizedig tartott, míg nyomról-nyomra, nem
ritkán ismét tért veszítve, újra meg újra' el kellett foglalni
az országot s a rendet megalapítani. .
E g y ilyen kitépett lapja hazánk történetének, mely szerencsésen reánk maradt, Károly királynak 1317. januárius
2-án kelt adományos levele Micsk bán, a peleskei Eördög
család őse számára az Ákosok nemzetségéből, ki akkor
Sárosvármegye ispánja és Sáros várnagya volt. E levélben Micsk érdeméül tudatik be, hogy Trencsényi Máté
támadásait visszaverve, vitézül küzdött ellene és csatlósai
közöl többeket elfogott. Nevezet szerint elfogta Mihály
fiát' a Márk unokáját.: Péter mestert — úgy hiszszük, a
Csákok nemzetségéből, ki hadával valószínűleg Visegrádról csaknem naponkint kitört, és Buda városát, a király
székhelyét körülözönlötte, vidékét bátorságtalanná tette.
A király kénytelen volt e vakmerő portyás fejét leüttetni,,
és úgy látszik, a biztosság hiánya késztette őt, hogy az
ország déli részét, kiválólag Temesvárt válaszsza állandó
lakhelyéül.

megveretvén (?) a csehektől, segítségért a magyar királyhoz fordult, de tőle azt
a választ nyerte, hogy szövetséges társa (?) a cseh király ellen fegyveres néppel
nem segítheti ugyan, annyit mégis megtesz, hogy követséget küld a mondott király megbékéltetésére, kit nem hisz engesztelhetetlennek: mennyi hitelt adhatunk ?
meg nem állapíthatjuk; de mindent egybe .vetve, azt hiszszük :· nem sokat.
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Más alkalommal ugyanezen Micsk a hírhedt Henrik
bán ivadékának csapatából,, mely Kőrös falu fosztogatására
indult ki, tizenhetet fogott el s e foglyokkal a királynak
kedveskedett.
Ismét más alkalommal Petne fia, a hűtlen Szécsi Péter,
ki a lázadó Kopasz nádorhoz szegődött, feldúlta Micsk házát
megölte több szolgáját, másokat foglyul vitt magával.*
íme egy oklevélben három belső ellenségre bukkanunk: a régibb Trencsényi és Német-Ujváriak mellett az
újabb Borsákra, kiknek feje az eddigi hű nádor Kopasz
volt. Es ha belső ellenségekhez a külsőket is hozzáadjuk :
Velenczét, mely a tengermelléki városokat elfoglalgatta,
élvén a kedvező alkalommal; Uros szerb fejedelmet, ki a
macsói bánságba tört s ott nagy károkat okozott; az ország keleti részét bekalándozó tatárokat; továbbá a Németországban dúló viszályt Bajor Lajos és Osztrák Frigyes
közt, mely utóbbinak Károly királyunk ismételve segítő
hadakat küldött: oly összegomolyodott háborús viszonyok
közepébe jutunk, melyek kúszált szálait alig vagyunk képesek. szétszedni, hogy az olvasónak a történteket némileg,
értelmesén előadhassuk.
'
Legelsőben a Borsák lázadása köti le figyelmünket.
- Mi volt oka annak, hogy Borsa Tamásfia Kopasz**
nádor föllázadt királya ellen, ki őt még az 1313-ik év közepén kedves hívének nevezi, kértére kegyéket osztogat* Anjoukon Okmt. 1. 411.
** Borsa Tamás e fiának neve voltaképen Jakab volt. A Jacobus keresztnév
középkori, okiratainkban különféle alakban fordúl elő. jfdk, Jdkó, Jakus,
Jakcs,
Jakab, Jakabcsa, Jakabos, Kabos, Ikel,
Jekel, Jeklin nyilván e név latin, szláv,
német és olasz formáiból erednek. Nekem úgy tetszik, hogy a Kopasz (a xiv.
század írmodora szerint Kopoz, Kopaz)
név is, melyet nem csak a lázadó nádor
viselt e formában, de közönségesen haszMagyar Töri. Életr. 1887—8.

nált keresztnév, szintén a Jacobus egyik
átalakulása, talán az olasz Jacopos-, Jacopoból ? Miután e tanulmányomat 1887
márcz. 18-án már befejeztem, olvasom
B U N Y I T A Y nagybecsű értekezését Kopasz
nádor-vól (Századok 1888. 15·. 1.), melyben a Kopasz nevet ragadvány névnek
veszi. Meglehet, hogy úgy van; de a ragadvány nevek legtöbbnyire «dictus»-szal
szoktak jelöltetni, mi a nádornál és számos Kopasz névrokonánál nem az eset.

'
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ván, sőt egy évvel később is annak neveztetik; kinek híve
volt a legelsők közt, még mielőtt Károly az országba jött ;
kit csehországi hadjáratában követett, megválasztani és
megkoronázni segített? Mi más, mint hogy a hatalmasul
elfoglalt királyi várakat, koronái javakat, várföldeket legalább némi részben, minden méltányosság ellenére kiadni
vonakodott.
Petnefia Szécsi Péter, Kopasz nádor czinkostársa,
midőn felhíja a-Sóvári Soós és a velők egy tőből sarjadt
családok őseit, hogy támadjanak ők is a király ellen, okul
adván «mert ez naponkint inkább árt és ártani törekszik
nekik», aligha tudott volna más, részletes panaszt felhozni
királya ellen, ki vele is éreztette bőkezűségét, mint hogy
visszaköveteli Isten számára, a mi Istené és a király szá-.
mára, a mi a királyé — s ezt is módjával. Mert hogy a
lovagias király a méltányosság szélső határaig eléje ment
még az imént fegyveresen föllázadt hűtleneinek is, sőt
ajándékokkal kecsegtette őket, arról Pánki Jakab Ungból,
Kállai Mihály fiai Szabolcsból, Simon bán Erdélyből, Lénárd és Mihály grófok, Vitéz unokái Győrből utóbb
Denguleusfia Csankó fiai * tanúságot tehettek; Talmácsi
Konrádfia Miklós is, ki erdélyrészi Salgó várát igen
értékes viszonyos adományokért szolgáltatta vissza a király kezére 1322-ben, tehát oly időben, mikoron Károly
király ellenségeivel nagyrészint már elbánt vala. — Ezen
tapintatos engedékenységének köszönheté az ifjú fejedelem , hogy néhai Amadé nádor egyik fia, legalább
ideig-óráig visszabékéllett hozzá és épen 1317-ben, a Kopasz nádor elleni hadjáratban- Debreczeni Dózsa oldalán
küzdött. Arra is van példa, hogy a király azoknak, kiktől
el is vétette javaikat, ha érdemeket tettek reá, jutalomképen azokat meg visszadatta, mert hasznos — úgymond —
* Hazai Okliár, kiadja a Tört. Társ. 199. 1.
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az erényt megjutalmazni, s í g y az erény gyakorlatára még
inkább serkenteni, hogy az annál inkább edződjék. Simonnak is, Mihály solymosi várnagy fiának * visszaadatta huszonhárom faluját azon érdemeért, hogy gyermekeit inkább foglyokként hagyta kezeiben Csák Máténak, «az
egész ország hűtlenének», hogysem neki tovább szolgáljon. Meg is tetté Somló és Krassó ispánjává, utóbb a székelyek ispánjává is, valószínűleg tekintettel Szécsényi Tamás, erdélyi vajdára kivel Simon atyafiságot tartott.
És daczára e bölcs mérsékletnek, melyet a lovagias
király tanúsított, a Kopasz nádor lázadása nagy arányokat
vett. Öcscsén, az országos főhivatalokat viselt Bekéri,**
másik öcscsén Lászlón kívül, részesei valának a főbbek
közöl : Petnefia Szécsi Péter, Zemplén és* Ung vármegyék
ispánja, ki 1312-ben oly feláldozó buzgósággal küzdött a
király oldalán Csák Máté ellen ; a borsodi Ákosok, a néhai
hű királypárti Ernefia István nádornak jobb sorsra érdemes ivadéka ; Majos a Moys vagyis -Mózes nádornak Árpádházi anyától született fia (?); István, a Borsa Tamás
unokája, azaz Lóránt vajdának Kopasz nádor bátyjának fia ;
a Gutkeled nemzetségből Dénes fiai és Lothár unokái:
András, Dezső és Lothár, valkómegyei birtokosok-, előbb
a Henriciádok hívei; továbbá István, Csompász és László;
Lőrincz fiai; János, Beke és Domokos, Csonta László fiai;
Ördög András, Botos Mihály és László erdélyi vajda-gazdag maradéka, kikhez Ajdud kún vezér csatlakozott. Tehát
a felső Tisza vidéke, Borsod, Zemplén, Szabolcs, Bihar,
Ung, Szatmár, Szolnok és Kraszna vármegyék, utóbb Erdély' volt e félelmes lázadás színtere. '
".·
Összeköttetésben Csák Mátéval e mozgalom aligha
állott. Hogy e fölkelők- némelyei, sőt fejei előbb ellene
* A Vingárti Geréb-család ősének. (Gr.
Lázár

MIKLÓS.)

.

* 1315. augusztus 1. még királyi tárnokmesterűl fordul elő. ( K N A U Z : Monum.
eccl. Strigon. 11. 711.)
':
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küzdöttek, mások legalább nem mellette, e körülmény
talán nem akadályozta volna az egyesülést, ha a pacifikált
Liptó, Zólyom, Hont, Nógrád, Heves, Sáros a hű Szepessel, meg a királyi udvarnokoknak Vácztól a Tiszáig terjedő területével széles választó falat nem képeznek vala a
lázadók két csoportja közt. Talán a kíméletnek is, melyet
•Károly király Csák Máté iránt ideig-óráig tanúsítani látszik, egyik okát szintén abban kell fürkésznünk, hogy a
Trencsényit vadítani nem látta tanácsosnak akkor, midőn
kelet felől ily vészteljes felhők tornyosúltak. De szeme
volt reá. Mert hogy Szécsényi Tamásnak és Apuliai Drugeth Fülöpnek alig van része a Kopasz-féle lázadás leverésében, arra mutat, hogy ők másutt őrködtek.
Noha e belháború is, az akkori gyakorlathoz képest,
kölcsönös rablásokkal, portyázásokkal, fosztogatásokkal,
gyújtogatásokkal,* egyes várak elfoglalásával vette kezdetét s az eldöntő ütközetig folyamatát;. e lázadók terve
nem kevesebben sarkallott, minthogy Károlyt koronájától
foszszák meg, s helyébe Halics Ruthén-ország fejedelmét
híják meg a magyar trónra.
E feladattal, a ruthén fejedelem meghívásával Szécsi
Pétert bízták meg társai, ki a szomszédos Zemplénből átrándulván Vörös-Oroszországba, e megbízásban el is járt.
A ruthén fejedelmet pedzette e megtiszteltetés, mert a
halicsi határon levő várából, Maghból szakadatlan beütésekkel alkalmatlankodott a király híveinek. Károly király
annyira komolynak tartotta e veszedelmet, hogy személyesen vezetett hadat ama vár ostromlására. Elfoglalásáról
ugyan nem tesz említést, hanem alkudozások útján — úgy
* Anjoukori Okmt. iii. 60.: «¡ncendiis,
spoliis hostilíbus et deviis vastibus.» —
Hogy ez embertelenségek mily borzasztó
mérvben űzettek, kitetszik Károly királynak a Báthoryak ősei javára kiadott levélből, mely szerint e család 'rokonai,

hívei, szolgái és jobbágyai közöl ötvenhármán nyomorultan megölettek, mások
«véghetetlen» káron kívül börtönt, kínzást, tagcsonkítást, verést, csúfságot szenvedtek stb. F E J É R , CD. vm/iii. 406. 1.
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látszik — sikerűit Szécsi Péter küldetése eredményét
meghiúsítani.1 Mindazonáltal szükségesnek] találta Károly
;a halicsi határ őréül Apuliai Fülöpöt, a szepesi és abaújvári megyeispánt, állítani föl, midőn neki ajándékozá a
lengyel határszélen fekvő palocsai kővárat tartozékával
•együtt.
,
.
Kopaszék ellen a hadnagyi tisztet a király Debreczeni
Dózsára bízta. Dózsa híja föl a vidékbeli nemeseket, hogy
haladéktalanúl a királyi zászló alá egybegyülekezzenek; 2
ő viszi a fővezéri szerepet. Mellette látjuk Jánost, néhai
Amadé nádor megtért fiát, de nem sokat hallunk vitézi
tetteiről, annál inkább kitűnik az ismételve megnevezett
Micsk, az Ákosok nemzetségéből, János és Móricz testvérek, a Berecz fiai és Báthoryak ősei a Gútkeled nemzetségből, Elefánti Dezső, nyitra- és pozsonymegyei birtokos. Dezső úr előbb Csák Máténak volt híve, de elszakadván tőle, neje és gyermekei visszahagyásával a
királyiak táborába menekült. Csák Máté iszonyú boszút állott a visszamaradt családbelieken. A gyermekeket megvakíttatta, anyjokat pedig addig „sanyargatta,
míg a tömlöczben kiadta lelkét. Károly király mindvégig
:nagy figyelemmel viseltetett e, hűségeért ily keményen
meglakolt híve iránt, és megtette őt Csehvár 3 parancsnokává. Azonban e várat csakhamar ostrom alá vették
a lázadók, nevezet szerint István a Lóránt vajda fia
és unokatestvére Bekcs a Kopasz nádor fia, és mert a
vár fából volt, sikerült az fölgyújtaniok és bevenniök.
• i Azért írhatta utóbb, hogy a ruthén
"fejedelem «minime voluerit» a magyar
trónt. ( K A T O N A : Hist.'Crit. V N I . 431.)
FEJÉR-nél

(CD.

v m / v i . 60.)

MACHK-nak

iratik e vár. «Dum obsederamus Castrum
Machk, occupatum a progenitoribus nostris per regem Galliciae» a Pech nemzetségbeli Lukács, az Ibrányiak őse ott
"vitézkedett.
·
-

2 Ő hívja föl a Boksa gróf fiait,' a
Soós, Bocskay és a velők rokon családok őseit, hogy a király parancsára mielőbb keljenek föl icum vestris sérvis
bene armatis et plaustris.» FEJÉR: CD.

vilu. 340.
3

•

Ma Szilágy-Cseh.

.

(BUNYITAY.)

·

•
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Dezső kirontott az égő erősségből, hogy keresztül vágja
magát, de fogságba esett, melyből miután a király megszabadltá, azzal boszulta meg magát, hogy Valkót á Bekcs
várát Krasznában, azohképen a Lorántfia István dergeuchi
erősségét ostrommal bevette s a király kezére bocsájtotta.
Aztán a Lothárfiak ellen intézett támadást, megverte őket
és Szilágyot elfoglalta tőlök.
Közben a lázadók egybesereglettek és döntő támadásra
készültek Debreczeni Dózsa, a vezér ellen, ki a királypárti haddal saját városában, Debreczenben tartózkodott. —
Szép számmal jelentek meg a király hívei. A már említett Jánoson az Abák nemzetségéből és Mikesen az Ákosok nemzetségéből, oda gyűltek: Iván és Simon, Egyed
fiai s a Kállayak ősei; István a Zoárd nemzetségből, néhai
Lőrincz gróf fia; Lőrincz, a Marhard gróf fia; János,
Lőrincz a Berecz fiai a Gutkeled nemzetségből, a Báthoryak ősei; Miklós gróf, László és Ferencz mester a
Dancs és László a Tamás gróf fiai, Boksa gróf fiái,.
Miklós, István és Simon a Detre fiai, János és Péter a
György fiai, Gergely a Dénes fia, Tamás a Simon fia, valamennyien a Soósok, Bocskayak és velők rokon ágak ősei,
kik inkább hallgatván Dózsa meghívására, mintsem Szécsi
Péterére a királyiakhoz csatlakoztak, és úgy mások, kiknek
neveivel az elbeszélés folyamán még találkozunk.
.
De a lázadók többen lehettek, mert Dózsa nem igen
mert síkra szállani ellenök. Miútán .a király Kenézt, egy
pozsonyi nemest, Dudvágszeg, a mai Diószeg birtokosát,
heves és merész férfiút, ki előbb szintén mátyus-párti volt,
küldé segélyére, még akkor is sok bátorításra volt szükség, míg végre Dózsa támadást merészelt. Kenéz rontott
első sorban a lázadóknak a debreczeni mezőn állott sűrű
tömegére, követték hasonló vitézséggel a többiek, míg elvégre futásba keverték az ellenséget. A Kállay-család és
Báthoryak ősei itt igen kitűntették magokat. Dózsa ekkor
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sók foglyot ejtett, tömérdek prédát tett, melyből bőven kedveskedett á királynak, ki szintén feljött Biharba, hogy a
váraikba szorult lázadókat fészkeikben kiirtani segítsen.
Legelőbb Adorjánt a Berettyó kanyarulatai közt vették ostrom . alá. Kopasz nádor maga vezette az elszánt védelmet,
melyhez élete fűződött. Károly király 1317. julius 1. Adorján
vára alatt keltezi levelét, melyet nem sokára, mint dicsekedve említi, hatalmas karral elfoglalt. Elefánti Dezső s
a Kállayak hathatósan segítettek, Kopasz azonban megmenekült és Sólyomkő várába vette magát.
Sólyomkő a Sebes-Körös völgyén Élesd mellett, különálló sziklatetőn, szédítő magasságban épült.' Kopasz
számított reá, hogy bevehetetlen.
Károly király a Dobi Dorogokra, a Borsák rokonaira,
de egyúttal halálos ellenségeire, Joákim és István urakra
bízta, hogy bánjanak el Sólyomkővel és Kopaszszal. Épen
e fölkelését is azzal kezdette meg Kopasz, hogy e rokonait, a királyhoz hű Dorogfiakat támadta' meg Mindszenten. Mindszentet ugyan be nem vette, de egyik testvéröket, Dorogot megölte.
A Dorogok szintén tudták, hogy Sólyomkő ostrommal
meg nem vehető; tehát a szomszéd hegyormokon, jobbrólés balról Sólyomkőtől két várat rakattak, nem annyira
azért, hogy azt onnét ostromolják, mint inkább, hogy minden oldalról elzárják és végre kiéheztessék.
Kopasz nádor tehát fogva volt saját menhelyén. Már
csak abban bizakodhatott, hogy czinkos társai az ostromzárt, megtörik, s őt a kelepczéből kimentik. .
Meg is érkezett Majos, a Moys fia, és ostromolni kezdé
a Dorogok két erősségét. Az egyiket, Istvánét nagy erőlködéssel meg is vette, de Joákim erősségével nem bírt. Kénytelen volt tehát visszavonulni a nélkül, hogy Kopasz sorsán
r
segíthetett volna.
Sólyomkőn végre minden eleség elfogyott: Kopasz
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kénytelen' volt megadni magát; a király elé állíttatott és
kivégeztetett. Sorsában osztoztak: Lászlófia László, továbbá
Jakab, Pál, János a Gothárd fiai, Szabolcs vármegyei fehértói nemesek, és valószínűleg még mások is.
Ekközben, míg Kopasz sorsa beteljesedett, és azután
a diadalok követték egymást: Dózsa és Micsk a lázadókat váraikból egymásután kipörkölték, elfoglalták jószágaikat, kipusztították megyéikből. A király ugyanis a rend
visszaállítása végett megtette Micsket a sárosi és ungi vármegyeispánt egyúttal zempléni ispánná, Dózsát Bihar és.
Szabolcs vármegyék ispánjává, Szatmár, Szolnok és Kraszna
vármegyék királyi biztosává,* és nyomban reá erdélyi vajdává.
De a «tekergős kígyóknál gonoszabbak» ** nem egykönnyen adták föl ügyöket. Majos, Szécsi Péter és Bekcsvezérlete alatt Erdélyre vetették magokat, hogy ott néhai
László vajda fiaival szövetkezve folytassák az ellenállást.
László vajda 'fiait ugyanaz lázította föl, a mi a többieket. -Károly király, tudniillik, visszaadatni rendelte Dénes
nádor unokáinak, a Bánfiak őseinek örökségét, melyet
László, előbb erdélyi vajda tőlök hatalmasúl elvett.
Az erdélyi hadjárat, mely tulajdonképen folytatása a
Kopasz nádor fölkelésének, a következő episoddal vetté
kezdetét: A debreczeni ütközet után annak egyik hősét,,
az imént nevezett Kenézt, mielőtt Krasznába érkezhetett
a reá .bízott valkai vár őrizetére, elfogták és kényszeríteni
akarták vára átadására. A kemény férfiú engedte magát
lófarkon a .vár körül hurczoltatni, lába bőrét lenyúzatnfi
de árulóvá nem lett, mint ezt nem sokkal utóbb özvegységre jutott nejétől megtudjuk.
* «Vice regis - iudex speciális deputatus.·
** «Tortuosis serpentibus nequiores,»
nevezi Károly király Lothár fiait, kik

élete ellen esküdtek össze «ad mortem:
nostrae celsitudinis conspirarunt». Anjoukori Okmt. I. 471.
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Károly király tehát még az adorjáni vár vívása közben
küldé Debreczeni Dózsát és vele a Pécz nemzetséghez
tartozó Lukácsot, a máig, de — ha jól tudjuk — csak női
ágon fönmaradt Ibrányiak ősét Erdélybe, hogy ott a megzavart békét helyre állítsák. Tolmácsi Miklós, kitől már
íöntebb is volt emlékezés, szintén jó szolgálatot tett ez
irányban. — Dózsa julius 7-én már útban volt Zilahon.
Erdélyben aztán még fényesebb győzedelmet vívott ki,,
mint előbb Debreczen alatt, minek jeléül zászlókat, fegyvereket, foglyokat küldött urának királyának. De ezzel az:
erdélyi lázadás korántsem volt leverve. Még 1321-ben halljuk, hogy Szécsényi Tamás, ki a nádorrá lett Dózsától az.
erdélyi vajdaságot átvette, Emichfia Miklós grófnak, a »Vas:
család ősének, teljes bűnfeledést és bőséges adományokat
ígért, ha Csicsóvárát, melyet László vajda fiai nevében·
tartott, a király kezére bocsájtja és csak 1324 körűi keltez
Tamás vajda Déván annak jeléül, hogy a lázadók székhelyét is hatalmába kerítette.
·
Mintegy függelékét képezi a Kopasz-féle lázadásnak az
Amadéfiak, János, László és Amadé újabb fölkelése.
Ezen újabb fölkelésnek okát, ha nem csalódunk a következőkben találjuk: Erintettük volt, hogy az öreg Amadé nádor a Balog-Semjén nemzetségnek jószágait: Semjént, Napkort, Szent-Mihályt és Guthot hatalommal elfoglalta volt.
Károly király megtörvén 1312-ben az Amadé nádor fiait
Rozgonynál, a Balog-Semjének jószágait ismételve visszaadatni rendelte. Ugy látszik bele is- helyezkedtek azokba
¿/a törvényes birtokosok, de a király védő levele daczára
meg-meg kidobattak belőlök. Miután pedig az Amadéfiak
a király kezéhez békélitek, a dolog ideig-óráig abba maradt. Most azonban, hogy a Kopasz lázadás alkalmával
kitűntették magokat, a Balog-Semjének igazságos ügyöket
Dózsa törvényszéke elé vitték, ki mint bihari és szabolcsi
vármegye ispán és három vármegye királyi biztosa SzalaMagyar Tört. Életr. 1S87—8.
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cson gyűlést tartván, batalmasúl elidegenített jószágaikat
törvényes birtokosaiknak visszaítélte. A király ez ítéletet
megerősítette.1 Végrehajtását azonban az Amadéfiak, újabb
fölkeléssel akarták megakadályozni, de e tekintetben nagyon alkalmatlan időt választottak, mert Micsk ispán az
Ákosok nemzetségéből ugyan elbánt velők — megvervén
tr

seregeiket, megvíván váraikat, elfoglalván birtokaikat. Ok
magok, az Amadéfiak Lengyelországba bujdostak ki, hol
atyjok hajdani vendége, Lokietek Ulászló király és fia
Kázmér szívesen fogadta őket. Ott találtak új hazát,
Amadéiaknak hitták magokat és lábatlan fehér sast viseltek czímerökben.2 Hogy nevök se maradjon, a király szétdul|itta Amadé várát, Ungvárt pedig elajándékozta.3
Hasonlóképen szétzüllöttek a többi lázadók is.
Szécsi Péternek, e zempléni hatalmasnak szintén a vármegye ispáni székben utódja, az Amadéfiak legyőzője,
Micsk lett a megrontója, Borko, Bodrogszeg és Porostyán
várakat elfoglalván tőle. Ez utóbbit, melynek romjai a
zempléni Dargó hegységben, nem messze Bocskótól, látszanak még, a hozzá tartozó nagy terjedelmű birtokkal együtt
a Soós család imént előszámlált ősei kapták jutalmúl a .
királytól, mig Kolchia nevű jószágait a Csomaközyeknek '
és Vitkayaknak adta a király.
A borsodi Ákosok, Ernyei vagy Ernefia István nádor
fiai, szintén elpusztúltak. Ösi fényes várok, Diós-Győr,
melyben az öreg nádor hasonnevű fia a bajor herczeg leányával alig másfél évtized előtt ülte lakodalmát, Erzsébet királynő kezére került — alighanem nászadományképen, míg a Borsák várait: Adorjánt, Körösszeget, Sólyomkőt a király tartotta meg magának, hogy — az akkoriban
1 FEJÉR : CD.
52.

94.

VIII/VI.

VM/I.

442. 445.

VM/II.

19.

2 DLUGOSS :
ix. 1004. téves állítja,
hogy a Zách-féle merénylet után menekültek ki ezek. Minden arra mutat, hogy

nem Zách rokonai, de néhai Amadé nádor fiai e menekültek.
3 P E T H E Ő G E R G E L Y krónikája. — FeJÉR : C D .

VIII/IU.

75.
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divatos hasonlattal élve — hatalma sátorának kötelékeit
rajtok megerősíthesse.
A Gutkeled Dénes fiai pedig Uros szerb királyhoz szegődtek és annak 1319. évi hadjáratában, a macsói bánság
ellen részt vettek.
• Viszont a király bőséges jutalmakkal, méltóságokban és
javakban tűntette ki· azokat, kik e veszedelmes lázadást
leverni segítették. Jellemző azon kedvezése, melylyel a
Gutkeled nemzetségből származott Berecz fiainak, a Báthoryak őseinek megengedte, hogy az écsedi lápon várat építhessenek, kikötvén, hogy azt «Hűség»-nek nevezzék.* Másrészt azokat, kik hűségére visszatértek, bölcs mérséklettel
kegyelmébe visszafogadta, meghagyván az ország összes
bíráinak és hatóságainak, hogy a megkegyelmezetteket «az
Amadéfiai, Kopasz és Petnefia Péter idejében elkövetett
károkért, helységek elpusztításaért, templomok, czintermek
feltöréseért stb. — kivévén mégis az emberölést és jószágfoglalást ·— törvénybe idézni ne merészeljék».
S ilyenek nem kevesen lehettek. Bekét is, a Kopasz
öcscsét 1326-ban, úgy találjuk, még egyszer hívének nevezi
a király. Másoknak elvett javaik visszaadatását rendeli el
és közűlök némelyeknek a lengyel királyi pár, ipja és napa
kérelmére, kikhez azok menekültek vala.**
.

.

*

. * «In perpetuam memóriám fidelitatis
prsedicte, fidelitas, quod in vulgari Hywseg
dicitur, ab omnibus et ubique nominetur.» Anjoukori Okmt. m . 60.
** A Kopasz lázadása adatait a föntebbieken kívül a következőkben találja
az olvasó: Anjoukori Okmt. 1. 301, 314,
398. 411. 419. 429. 443. 447. 457. 513. 520.
522. 537. 569. 571. 584. 621. 11. 38. 39.
128. 216. 263. .335. 403. III. 60. 154.
Zichy Okmt. 1. 173, 250. — Károlyi Okit:
1. 47. — Sztáray Okit. 1. 47, 103. —

*

*

.

Hazai Okmt. vn. 373. — Hazai Oklevélt. 211. — Zalai Okit. 1, 182. — FEj é r :

C D .

vi/ii.

340.

viii/i.

556.,

viii/ii.

70. 98. 124. 292. 296. 317. 324. 649. 652.
viii/iii.

407.

v m / v .

116.,

157.

viii/vi.

85.

x/11. 549. — K a t o n a : Hist. Crit. vui.
430, — Századok xiv. 733. — R á t h Kár o l y : A magyar kir. tartózkodási helyei
37. 1. 4. — Szirmay : Notit. Comit.·
Zempl.. 13. 1. — Vesd össze B u n y i t a y
értekezését a. Századok xxii. 15.
19*
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A de'breczeni csata és Adorján vár bevétele után Károly király az országos hadat, melyet fölültetett vala, 1
Komárom alá rendelte, hogy ez erősséget, melyet, mint
tudjuk, vármegyéstül Tamás esztergami érseknek ajándékozott, helyesebben: odaígért, visszafoglalja.
·
Komárom még 1277-ben a királyi javakhoz tartozott.
Csák Péter nádor, Máté atyja csak később nyerte el azt;
nincs kétség benne, érdemei elismeréseül királyi adomány
útján; örökségkép szállott aztán Komárom Csák Mátéra,
ki 1307-ben készséggel erősíté meg a város lakói mindazon szabadalmait, melyeket azok atyjától, Péter nádortól
kaptak.2
Komárom visszafoglalását Visegrádé előzte meg; még
pedig ha nem tévedünk, már a megelőző évben, mert
Károly király 1316. julius 25-én «Magasvárt» keltez. 3
Visegrád elfoglalását a király legkedveltebb hívének, Szécsényi Tamásnak, akkor még csak Arad, Bács és Szerém
vármegyék ispánjának, Hasznos és Solymos várak nagyjának tudta be érdemül, ki azt addig tartotta ostromzár
alatt, míg megadta magát.4
.
Komáromvár ostroma se tartott kevés ideig. A király
maga 1317. évi szeptember első hetében már Komárom
közelében tartózkodék. Vele voltak az esztergami és kalocsai érsekek, győri és pécsi püspökök, a tárnokmester és
országbíró, természetesen dandáraikkal.5 Leveleit egész
•

1 Anjoukori Okmt. 1. 462.
2 1277-ben Tamás bán, Pozsony, Nyitra
és Komárom vármegyék ispánja felszabadítja Komárom város lakóit a várnagy
és vármegye bíráskodása alól, meghagyván, hogy általok szabadon választott
bíráknak engedjenek, ügyeiket elóttök
végezzek, földbér fejében egy fél forintnál többet ne fizessenek, mezei vagy
egyéb mnnkákra ne kényszeríttessenek.
Az eredeti oklevelek a komáromi sz. k.
városi levéltárban, melyek közléséért

Molnár János apát úrnak e helyt is köszönetet mondok.
'
3 «In alto castro» egy pannonhalmi
kissé hiányos okmány szerint. (Anjoukori
Okmt. 1. 400.)
4 Anjoukori Okmt. 1. 530., 11. 153.
5 Thököly András két fiát, Pétert és
Jakabot is megjutalmazza a király, a
miért Komárom bevételénél csatlósaikkal
együtt tevékeny részt vettek. ( F E J É R : C D .
viii/11. 43S.)
'
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szeptemberben és októberben Komárom alól keltezi,
november 2-án is Komáromhoz még csak közel van, míg
végre a következő napon már úgy keltez: Dátum in Komarum. E szerint tehát 1317. november 3-ika volna Komárom bevételének napja. Nem sok részletünk van Komárom bevételéről. Emlékezetesebbek, hogy ekkor adja a
király Marcheus mester fiainak a liptómegyei Nagy-Palugyát, s ez által a nemes Palugyay-család alapját veti meg,
mert Dancscsal, a zólyomi vármegye ispánnal együtt Visegrád és Komárom ostrománál kitűntették magokat. Nem
különben megkegyelmezett Somosi János mesternek, — ki
úgy látszik, egy idegig hűtlen volt, és visszaadatni rendeli
jószágait, tekintve a jó szolgálatokat, melyeket Komárom
bevételénél, a király oldala mellett küzdvén, teljesített,
sőt kértére az (aba-)ujvári Zsidópatakán lakó jobbágyainak ugyanazon szabadalmakat adta, melyeket a kassai és
gölniczbányai polgárok bírtak.* Komárom városa szabadalmainak megerősítése későbbre haladt.
.
Jóllehet hazai tudósítások nem emlékeznek róla, nincs
okunk kétségbe vonni az osztrák korírók feljegyzéseit,
melyek szerint Frigyes római király és osztrák herczeg
•elintézvén némely ügyeit a Rajnánál, visszatért Ausztriába
s itt sereget gyűjtött segélyül a magyar királynak Tren•csényi Máté ellen, «ki több év óta mint. a király ellensége az országra és királyra sok kellemetlenséget és gyalázatot hozott». Komárom vára ostromához érkezett, melynek bevétele azért került nagy fáradságba, minthogy a
Duna medre veszi . azt körűi; de kitartó ostrom után
mégis sikerűit bevenni és a királyi hatalomnak alávetni.
Az osztrákok, midőn hérczegöknek tulajdonítják a főérdemet Komárom bevételéből, nyilvánvaló, túloznak, mert
* Anjoukori Okmt. 1. 440. 443. 444. 445. — K A T O N A : Hist. Crit. vm. 339. 402. —'
K . : A magyar kir. tartózkodási helye az 1317. évhez. —
F E J É R : C D . vin/ir
49· 52- 56· 204. 356.
'
.
·
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Frigyes voltaképen segélyt kérni jött Károly királyhoz.
Látván, ugyanis, hogy saját erejével nem győzheti le versenytársát, Bajor Lajost, fölkérte Károly királyt, hogy
segítse őt. Károly azonban szem előtt tartván saját és az
ország érdekeit, azt feleié: Katonát zsold nélkül nem lehet
kapni; de szívesen teljesíti Frigyes kívánságát, ha nővérének Ágnesnek, I I I . Endre király özvegyének jegybérét,
Csallóközt és Pozsonyt az országnak visszaadja s az országtól ez eltépett részeket visszapótolja. • Frigyes fontolóra
vette ez ajánlatot, s elvégre is belátta, hogy jobb lesz, ha
nővérét más jövedelmekkel elégíti ki, mintsem megfoszsza
magát a magyar király segélyétől, mely oly hathatós lenne
szándéka kivitelében. Elfogadja tehát ez ajánlatot; időt
határoz ; a magyarok eljőnek, és átvévén Pozsonyt a hozzá
tartozó megyével, távoznak.* E s valóban nyoma van, hogy
a magyar csapatok még az ampfingi csata előtt, már
1318-ban működnek Morvaország téréin Frigyes érdekeit
előmozdítandók.** Azonképen nyoma van annak is, hogy
Pozsony, habár ez alkalommal csak ideiglenesen, visszakerült az országra. Károly király, ugyanis, megjutalmazza
gyermekkori hívét, Horzundorf (Harzen- vagy Haschendorf) Volfing urat azért, hogy Pozsony vára és városa,
melyet az osztrák és stájer herczegek hatalmasul letartóztattak, hű és gondos szolgálata folytán az országra
visszakerült.
Károly király immár ez oldalról is szorítani kezdé Csák
Mátét. Ugyanazon Horzundorf érdemei közt előfordúl t. i.
az is, hogy a korlátkői királyi várat Csák Máté ellen meg* így a leubeni krónika PEZ-nél: SS.
rer. austr. 1. 914. A leobeni krónikás
1315-re teszi az előadottakat, mi az osztrák történetírók előtt is gyanúsnak
tűnt fel, minthogy Frigyes tartózkodása
egyéb helyeivel nem tudták megegyez-

tetni. Helyesen — úgy vélem — 1317-re
kell tenni.
** Königssaaler Gcschichts-Qucllen, LoSERTH-nál, 393.: 'Uugaros . . . interim
congregai, ut civitate BrunnaB, ubi rex
est, inopinate cum suo exercitu appoximat.»
'

t r e n c s é n y i

csák

m á t é .

I 5

1

védte, megtartotta és midőn Máté unoka-öcscse, Cseh
István a Máté hadi népe sokaságával megtámadá, Horzundorf eléje indult és kemény tusa után fényes győzelmet
aratott fölötte.1
Mert noha Károly királyt az a szomorúság érte, hogy
első neje Mária, Kázmér herczeg leánya Temesvárt 1 3 1 7
deczember 16-án elhunyt,2 a hadjárat Máté ellen a következő 1318. évi márcziusig tovább folyt, melynek eredményeid annyit tapasztalunk, hogv a király tekintélye Máté
rovására mindinkább gyarapszik.3
*

*

*

Azonban semmi se mutatja annyira Károly király s
benne a királyság hatalma gyarapodását, mint azon körülmény, hogy az immár egyidejüleg több helyütt száll
szembe ellenségeivel és hütleneivel.
Miután a trencsényi zsarnok hatalma foszladozni,
csillaga tünedezni kezde,
Károly király a Henricziádok, mint néhutt nevezik,
vagyis Német-Ujvári grófok teljes megalázását, s
az általok elfoglalt korona3? kakas m i k l ó s pECsÉTJE
javak visszafoglalását tűzte
ki feladatául. Garázda Henricziádok ez időben hárman
valának: jfános, Iván nádor fia, továbbá ennek unoka1 Anjoukori Okmt. i. 1 1 6 : «Stephanus
Bohemus» áll, míg egy, B O T K A által közölt oklevélben (Trentsini Chák Máté,
70.) «Stephanus dictus Cseh» néven fordul elő. Ezen Cseh István előfordul még
Anjoukori Okmt. 11. 545.

2 Budai
Krónika P O D H R A D C Z K Y kiadásában 237.
3 Károly királytól 1318 augusztus 3-án
a Mátyusföldön, a Garam és Zsitva folyók mellékén fekvő jószágokat kérnek
és ő osztogat (Anjoukori Okmt. 1. 480.);
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testvére Miklós, melléknevén «a kakas», a Miklós nádor
fia, kit meg kell különböztetnünk Miklós tárnokmestertől
a Gergely fiától és Károly király hívétől, kinek ellenben
öcscse, András, szintén a lázadók egyike volt. 1
Károly király már 1314-ben, sőt előbb küldötte seregét Henrik fiai ellen a Dráván túl fekvő vidékekre; az
1316. év első felében pedig maga indúlt hűtlenei ellen, s
örömére szolgált, hogy többen, s ezek közt elsőnek Bogár
István
mester csatlakozott hozzá tekintélyes csapattal.
Neki tudja be érdemül a király, hogy e hadjárata tűrhető
sikerrel végződött.2 A király népe a következő években
is folytatta a Henricziádok megfékezését, minthogy időközben a szlavóniai Iszdencz és Monoszló várak ostromáról
és bevételéről.értesülünk. 3
Tartósabb volt a királyi fegyverek által kivitt eredmény, miután Károly királynak sikerűit a Német-Ujváriak
három fő emberét és szövetségesét tőle elidegeníteni s a
maga részére megnyerni. Ezek valának: Miklós, Lindvai
Amadé fia, a Gutkeled nemzetségből a napjainkban kihalt
Ainadé-család őse; Köcski Sándor, úgy tetszik, a Héder
nemzetségből s annak valószínűleg szintén német-ujvári
ágából és Lőrincz az Osliak nemzetségéből a Kanizsaycsalád alapítója, kiket — magától értetik — testvéreik,
rokonaik, barátaik, vitézlő híveik és szolgáik követtek.
Sőt sikerűit Károly királynak az imént nevezett NémetUjvári Miklóst is, «a kakast» egyidőre elvonni hűtlen
azonképen visszaadatja 1317 november
3-án Jakabnak a barsmegyei Sárót, melyet Sági Bede (filius Egidy) Csák Máté
hatalmával tőle elvett. (Ugyanott 1. 400.)
Magától értetik, hogy e rendelkezések
inkább csak elviek, de jelzik Máté ügye
hanyatlását és a bizalmatlanságot urasága tartóssága iránt.
1 Adom könnyebb áttekintés végett a
nevezettek származása rendét:

Henrik nádor
Iván nádor
János

Gergely

Miklós, tárnokmester

Miklós nádor
Miklós, a kakas
András.

2 «Satis in bona parte acta.»
3 Anjoukori Okmt. i. 379. 362. — Zichy
Okmt. i. 159.
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rokonai közösségétől az által, hogy őt a királyi lovászok
mesterévé, Vas és Szala vármegyék ispánjává tette.
A Dunántúlnak ezen politikai megoszlása nagy hullámokat vert. A szinte egyenlő erejű pártok kölcsönös
kegyetlenséggel pusztították egymást.*
András mester még nagybátyját se kímélte, megtámadván annak lékai és rohonczi várait, melveket azonban
•

j

Rumi Doroszló fiai sikerrel védelmeztek, a miért Miklóstól, a «kakas»-tól Pölöske-fej nevű birtokát kapták jutalmul. (1318. április 16.)
Hanem Miklós a «kakas» hamar megbánta, hogy a
családi hagyományokhoz hűtlen lett, a miért most annál
nagyobb erélylyel szállott síkra ő is, pártjára
kényszerítvén a Rumyakat is. Kevés szerencsével. Mert Amadé Miklós és Köcski Sándor
több ízben erőt vettek
a Henricziádokon. Elfoglalták tőlök Kőszeg,
Kabold és Pölöske várát ; nyílt mezőn is, Szalafönél utolérték őket
38. KÖCSKI SÁNDOR
PECSÉTJE.
egyik rabló hadjáratokban és nagy győzelmet víttak ki fölöttök. E szalafői
vereség igen súlyos lehetett, mert a Henrik fiai nem
* E kegyetlenségek egyik hajmeresztő
példáját hagyta ránk Károly királynak
1317 május 22-én kelt ünnepélyes alakú
levele, melyben az Aba nemzetséghez
tartozó Lőrincz mester négy fiát megjutalmazza azért, hogy a király és korona hűségén levén, a Német-Ujvári
grófok minden jószágokat elpusztították.
E négy fiúi közöl kettő, Miklós és Péter
Magyar Töri. Eletr. 1887—8.

a Henricziádok fogságába is került és
tömlöczbe vettetett, s mivel a király hűségétől eltávozni nem akarlak, Miklóst,
az idősbet mezítelen testtel a ló farkához kötötték s így hurczolták, hogy
bőre, húsa szétszakadozott és Isten különös kegyelmének, mely az ártatlanokat
ótalmazza, köszöni a király, hogy lelkét
is ki nem adta. Aztán ismét tömlöczbe
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bízva saját hatalmukban, a szomszéd osztrák urakat, kik
velők egy. húron pendültek, hítták segítségül. Azonban
Károly hívei, kik közt immár Lőrincz (a későbbi Kanizsay)
is mindinkább föltűnik, ezek elől se hátráltak, sőt fényes
győzelmet vettek rajtok. Seregöket szétverték, hat osztrák
főurat is elfogtak, kikkel Amadéfia Miklós a királynak
kedveskedett.
Károly király e győzelmes híveit nemcsak bő adomát
nyokkal, hűteleneitől elvett javakkal, hanem' országos főméltóságokkal is megjutalmazta. Amadéfia Miklóst mint
sopronyi és- komáromi ispánt és sziavon bánt, Kanizsay
Lőrinczet mint Zalavármegye ispánját, Köcski Sándort
mint országbírót és vasvári megyei ispánt említik évlapjaink.
.
A Német-Ujváriakkal pedig szinte még egy teljes évtizeden át tartott a küzdelem, de teljesen leverni nem
lehetett őket. Ellenben legcsekélvebb nyomát se lehet
találni annak, hogy Csák Máté s a Henricziádok közt valamelyes összejátszás lett volna. Végre mégis 1327 körül
Köcski Sándor bölcsességének sikerűit Jánost, a lázadók
fejét megpuhítani («mollificare») és arra bírni, hogy négy
várát: Sárvárt, (Német-)Ujvárt és a kőszegi két várat
kiadja s a király hűségére térjen. Károly király megkegyelmezett nemcsak neki, hanem czinkostársainak és feledést rendelt a múltakra.* *

*

*

A d finem iam vergit oratio ? . . . Tanulmányunk ezúttal
már befejezéséhez közelget.
Csák Máté lételének csak egyes és pedig oly gyér
vettetvén, öcscsével, Péterrel együtt három évig sanyargatták ; Péter még akkor
is, midőn e levél kelt, ott kínszenvedett.
Egyebeket 1. ily czímű értekezésemben:
«Köcski Sándor«. Századok X X I I . 785. 1.

* Anjoukori Okmt. i. 415. 426. 459.
628.. 11. 69. 344. — Hazai Okmt. 1. 117.
124. 140. 147. 152. 11. 29. — Zalamegyei
Okit. 1. 147. 164. — Zichy Okmt. 1. 239.
260. — F E J É R : CD. vut/iii. 594.
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nyomait találjuk, hogy történészeink általában 1318-ra tették — tévesen — halálának évét.
A hatalmas zsarnok mintegy meghányt, mintha beléunt volna a hosszú küzdelembe, melynek czélját se láthatta egyébben, hanem hogy biztosítsa .uraságát haláláig.
Mert — úgy látszik — ivadéka nem maradt. Fiáról
Gentile bíboros tesz említést, leányáról, kinek valamelyes
Dezső úr volt a férje, János nyitrai püspök. De egyebet
rólok nem hallunk.*
Lehetett-e a makacs öreg embernek az adott viszonyok
közt más czélja, mint konok következetességgel megmaradni a járt ösvényen mindvégig? Előbb megtörni, mintsem meghajolni.
Találkoztak ugyan a királypártiak közt ismét, kik a
kivívott eredmények után nem voltak hajlandók nyugton
bevárni a hatalmas tölgy kidőltél, hanem azt óhajtották,
hogy a fejszét mielőbb tövének mérjék. Magyarországnak
Kalocsán 1318 februárius havában egybegyűlt főpapjai szövetséget kötöttek egymás védelmére, hogy mindkét'fegyverrel, az egyházival és világival föltámadnak a javaik és
jövedelmeik pusztítói ellen; főleg azt sürgették, hogy a
Gentile bíboros által kihirdetett censurákat kell szigorúan
alkalmazniok. A királyhoz is küldének követséget, feiníván
őt, tartson országgyűlést.
Hogy e mozgalmak első sorban Csák Máté ellen irányultak, alig szenved kétséget, mert ugyanez alkalomkor
* Tamás esztergami érsek, István veszprémi és Benedek csanádi püspökök Temesvárt, 1315 julius 15-én bizonyítványt
áilítanak, ki arról, hogy Károly királynál
az ország állapotáról tanakodván, megjelent előttük Máté fia Miklós, a Csákok
nemzetségéből («nobilis vir magister Ni•colaus filius Mathei de genere Chaak»),
és hiteles okiratokkal bizonyította, hogy
Bonchida régi birtoka. — É s ismét:

Károly király Visegrádon 1327 márczins
15-én kelt parancsában ugyancsak Csák
Mátéfia Miklóst, tekintetbe vévén jó szolgálatait, fölmenti mindazon kártevések
és gonosz cselekedetek alól, melyeket
Csák Márkfia István idejében elkövetett.
(Hazai Okmt. 1. 100., 11. 50.) Kérdés
azonban : egy személy-e a két Miklós és
Máté az atya ugyanazon személy-e Trencsényi Mátéval ?
20*
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minden közvetlen szükség nélkül újra és ismételten kiközösítették őt az egyházból.1
.
'
'
A király engedett a főpapok felhívásának és megépülvén súlyos betegségéből,2 julius i-ső napjára összehívta az
országgyűlést, de a fölkelés Máté ellen, elhaladt valószínűleg azért, mert a király másodszor készült nősülni, s
követei ép ez időben Prágában jártak leánynézőben.3 A következő 1319. évben pedig kitört a szerb háború, mély az
ország hadi erejét teljesen igénybe vette.
.
.
1320. évi Mindszentkor (november x.) ismét tartott a
király Székes-Fehérvárt országgyűlést,, mely ha '«eléggé
fontos ügyeket tárgyalt»; is, Máté. ellen fölkelést nem határozott ; csak azt eredményezte, hogy a jövő évi pünköst
nyolczadán .(1321 junius. 14-én) újra összegyülekezik az
ország.4 .
.
'
.
,
,
Viszont Csák Máté létezésének is csak gyér-és kevés
jelentőségű nyomait találjuk e korból. 1317 márczius 18-án
fölmenti Bélyegi András jobbágyait saját bíráskodása alól
egy évre, neki meg faluját adja vissza Mihályűa Simon
kértére, ki - - úgy. hiszem — ugyanegy személy .a fönnevezett Simonnal a Vingárti Geréb-család ősével. D é Simon
úr e tekintet daczára elhagyta Mátét és a király hűségére
tért át, és hagyta gyermekeit békókba veretni, jószágait .
lefoglaltatni.5
.
E g y más alkalommal (1318 augustus 9-én és november
11-én) Csák Máté kedvelt hívének a Haszlófia Gyula grófnak, lévai várnagynak s a Tapolcsányi család ősének6 KisTapolcsányt adja, illetőleg visszabocsátja. Gyula gróf biz1

KNAUZ:

744. —

Monum. eccl. Strigon. n.

FEJÉR:

CD.

VM/P. 168.

2 X X I I . János pápa 1318 május 9.
örvend, hogy a király egészsége helyre
állott. ( T I I E I N E R : Monum. Hung. 1. 830.)
3 L. a königssaali krónikát LOSERTH
kiadásában 399.
.

4
784.

KNAUZ

: Monura. eccl. Strigon. 11.

1.

5 KNAUZ: Monum. eccl. Strigon. 11.
733. — Anjoukori Okmt. 1. 515,
6 Atyját Hochlovnak , Hoslaonak és
Haslaonak iratik, mi alighanem megrövidítése Bohuslav vagy más hasonvégzetü névnek.
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tosabbnak találhatta bizonyos eshetőségekre, ha .atyai, pénzen szerzett birtoka van kezében. Megjegyzendő, hogy
Csák Máté személyesen jelent meg Esztergámban a keresztesek konventje előtt, hogy e birtokcserét fölvallja. 1
Ugyanitt, Esztergámban, járt már előbb (1318 május 7.)
régi ismerősünk] Bogárfia . Márton négy. fiával, kik közül
kettőt Gergelynek, kettőt Jakabnak.hívtak, az idősb Jakab
nógrádi főesperes lévén, hogy berencsi jószágát, vételes szerzeményét átirassá. feleségére.2 Ez is legalább valamit akart
biztosítani ragadmányából, ha másnak nem, élete szerelmes-párjának. Vagy hogy más okok is vezették az érseki
székhelyre? Mert nemsokára látni fogjuk, mily könnyű.séggel kerül a királyra a «Csáki szalmája»,.'
.. Az utolsó levél, mely az élő Csák Mátéról tanúskodik,
az ő saját telepítvényi kötlevele a trencsény-vármegyei
Hosszúmező (Longus lampus, Dlhepole) számára, melyet
1320-ban adott ki,3 mert a következő évi május 8-án a
szalavári konvent kiadványa szerint már nem élt.4 Meghalt pedig 1321. évi martius 18.. napján.5
Alig húnyta be Csák Máté szemeit, Amadéfia Miklós
a Gútkeled nemzetségéből, a föntebb; magasztalt sopronyi
vármegye ispán,· be se várva" a király megérkeztét, rajtütött a Mátyus földére («in terram Mathei») és négy várat : Appony, Grogh, Préuge (Privigye ?) és Bajmócz várakat jószerén («ingenío proprio») feladásra bírta. Károly király nagy érdemül tudja be e jeles tettét kedvelt hívének,
mert e gyors és merész kezdemény következtében a többi
várnagyok is elvesztvén önbizalmokat, a király kegyébe
kéredzkedtek, kinek ekként könnyen sikerűit Máté hagya1 L . BOTKA
többször idézett értekezése függelékében a B. és C. alatti okleveleket a 66. lapon.
2 K N A U Z : Monum. eccl. Strigon. n.
748. — V.- ö. ugyanott a 489. és 507.
lapokat.

3 Századok vi. 43.
4 Aujoukori Okmt. 1. 6r3.
5 Lásd a königssaali krónikát L O S E R T H
kiadásában
414. lapon és vesd össze
.BOTKA T I V
közleményét a Századok
vi. 190.
.
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tékát átvennie.3 — Az imént említett Gyula gróf is feladta Lévát. A király Málast és a bakabányai ezüstbányákat adja hívének, «visszaidézvén emlékezetébe hűségének engedelmes és kitűnő szolgálatait». Hasonlóké-,
pen -mívelke.dett Bogárfia Márton is, kit .előbb nyert
birtokaiban ismételve megerősít s utóbb (1327.) szilágyi
comesnek nevez a király. Gimesvára a királyné birtokába került.Hanem Trencsény vára, melybe a kétségbeesett hűtlenek elkeseredett csapata vette be magát, nem adta meg
magát, s azért hosszasabban kellett azt ostromolni. Károly
király személyesen sietett e vár alá, és sok vitézét látta
nemcsak kitűntetni magát, de elesni is, míg bevehette.
Elfoglalván e várat is, Trencsény vármegye- ispánságát
tárnokmesterére, Nekcsei Sándor fiára, a hasonnevű rozgonyi hős testvérére, Demeterre bízta.3
'
E s «az igazság úgy követelvén, hogy a királyi felség
érdemes alattvalóit és híveit kegyesen megjutalmazza, a
hűtleneket pedig szigorúan megbüntesse, mert ekként áll
helyre a jó rend és magasztaltatik a király fensége», mint
az akkori királyi adományos levelek arengája (bevezetése)
különböző változatokban biztosítanak.: Károly király is
fejedelmi bőkezűséggel jutalmazta meg bátor híveit, kik
őt a lázadók leverésében- vérök hullajtásával segítették,
és így -megalapítátta az új aristokratiát támaszául trónjának, melyen — mondja ő maga — immár «levervén hűt-leneink • minden támadását és teljes hatalommal kormányozván az · ország 'minden részében szerencsésen elnökölünk».
Trencsényi
'

Csák Mátéról nem

1 Aujoúkóri Okmt. 1 1 . 7 0 .
2 Anjoukori Okml.i:
613. — Hazai
Okmt. 11. 47. — Barsmegyei Okmt. 14.
1. —

FEJÉR:

CD.

VM/I.

344.

IX/I.

213.

összegezzük

vélemé-

3 F E J É R : C D . vuihi.
26. 35.
VÍN/III.
229. — Anjoukori Okmt. 11. 40. 53. 84.
332. — Zichy Okmt. 1. 219. 254.
·
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nyünket. Istenadta jó tulajdonságait Frá Gentile bíboros
szavaival magasztaltuk ; miként élt velők, tetteiben pártatlanéi igyekeztünk kimutatni. Azt se hallgattuk el, mint
gondolkodtak felőle kortársai. Csak azt sajnáljuk, hogy
jeles emlékű Botka Tivadarunk részleg fölmentő ítéletével
szemben Szalav László verdictjét vagyunk kénytelenek
rehabilitálni, mely így hangzik : «Trencsényi Máté Magyarországnak a Német-Újváriaknál is hatalmasabb és garázdább dynastája volt.»*
Ellenben a hála élénk érzete fog el bennünket az isteni
gondviselés után a nemzet középosztálva, a magyar középsorsú nemesség iránt, mely hazánkat csaknem egy százados
elgyarlódásából, rohamos sülyedéséből, szinte a végveszély
örvényéből hosszú és kitartó küzdelemmel mentette ki,
hogy annak az Anjouk korában elért pompás virágzásában
lelje örömét, boldogságát és büszkeségét.

' Magyarország Története 11. 143. —
Megvalljuk itt, a munka végén, hogy
miután elolvastuk B O T K A T I V A D A R sokszor idézett jeles értekezését, azon szándékkal kezdettük meg Csák Máté behatóbb tanulmányozását, hogy talán sikerül
B O T K A nyomain tovább haladnunk, és
magasb szempontból tekintvén a dolgot,
ifjúkorunk e daliás alakját még inkább
«kimosdatnunk·. Sajnos, ez nem sikerült, Kétségtelen hátránya Csák Máténak hogy csupán ellenségei véleményét
halljuk felöle, mely vélemény átragadt
még a külföldi egykorú korírókra is. Az

39.
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egy Gentilisét kivéve, ki szintén visszavonta tőle személyes jóindulatát, valamint hajdani szövetségesei, a Habsburgiak is elvégre ellene harczoltak, felőle
szóló baráti hang nem ért fülünkig. Adtuk e nyilatkozatokat, nehogy történethamisításba keverjük magunkat, jóllehet
azt hiszszük, hogy e haragos nyilatkozatokat kissé alacsonyabb értékre kellene
szállítanunk. De mit érünk el vele ? Még
a néphagyomány, mely nevét föntartá a
Máíyusföldön, de mint a gyermekgyilkos
Heródest férgekkel éteti meg, se kedvez
neki.

KÉPES

KRÓNIKÁBÓL

I.

F Ü G G E L É K .

A «CSÁK» N É V R Ő L .

.

A Csákok nevét latin okmányainkban rendesen ily alakban találjuk : de genere Cliaak, Cliak, Chac, Caachk, melyet mai ortografiánk
szerint, hogy helyesen olvasunk és mondunk Csák-xiak, arról Csákvár,.
Csák-Berény, Csák-Néma, Csák-Tornya, Csák (puszta), Csák-Falva máig
is használatos helységnevek tanúskodnak. — Egyébiránt a esdi szó eredeti magyar. Gyöke kifelé görbedést jelent; származékai: csákó, csáklya,
csákány hasonló jelentőséggel bírnak. Csákó, csákósüveg régi szabású
föveg, mely nevét két oldalra, fityegő finta- szárnyaitól vette ; csáklya
kifelé fordított gajmós vas hosszú póznán ; csákány ugyanolyan gajmós
bot ; csákánykapa ugyanolyan eszköz ; csákó ökör kifelé fordúlt szarvval. (L. Czuzor-Fogarasi,
A magyar nyelv szótára, I. 882.) Jelenthetett tehát a csák szó kajsza lábú, sánta embert is, és úgy lehet, a
Csák nemzetség ilyentől vette nevét. Nem ritka eset különben sem a
középkorban, hogy nemzetségi vagy családi neveket nem a legszebb
tulajdonságtól kölcsönözték. Emlékezzünk csak a Czadar és Darabos
főnemesi családokra, az Orrotokra, Ravaszokra., Ördögökre,, Fejesekre,
a Botos, Vesszős, Tövises, Tar, Mokány, Öklelő, Paraszt nevekre, mely
utóbbit épen a Csák nemzetség egyik ága viselte,. míg egy másik tagját Nagylábiínak hívták. — Meglehet azonban, és én inkább hajlom e
véleményhez,· hogy a Csák név eredetileg keresztnév, és a Claudius
névnek jó, rossz magyar fordítása.
E nézetem nem fogja idegenkedéssel eltölteni azokat, kik középkori okmányainkat szorgalmasan forgatván, töméntelen példát találhattak, hogy mennyire törekvék a magyar
Viép (még inkább a szláv és német) már akkor arra, a mit púrismusnak nevezünk. Nemcsak, hogy a fölismerhetetlenségig idomították át
az idegen neveket, teszem : Achillesbö\ Ehellőst, Coelestinusböi Szelestyent, Knnzbó\ Gönczölt, OlmiizböX Alamöczot, Bdynbö 1 Bodont készítettek ; hanem magyarra is. fordították azokat: Gallusbó\,
Lupusbö\,
TristanusböX, Silvanusbö\
vagy Waltcrból,
Margaritából
csináltak
Kakast, Farkast, Búst, Erdőst és Gyöngyöt stb. Tgy lett Claudtusból
Csák. Rávitt pedig e fölvétre Miklós szentmárloni apátnak a nyitrai
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káptalannál 1317-ben beadott tiltakozása «contra insanam tyrannidem
Mathaei Claudii de Trentsinio» (Katona, Hist. Crit. VIII, 329.),' mely
tétel, ha fölvétem helyes, így fordítandó : «Trencsényi Csák Máté esztelen zsarnoksága, ellen». Tévedett tehát Botka (Chák Máté és kortársai 19. I.) és vele én is ( Gentilis bíbornok magyarországi
követségének Okiratai. Bevezetés C lap), midőn a föntebbi tételben Mátyus daliás termetének hiányát, a sántaságot véltük fölfedezni. Erre nézve
egyébiránt nem vagyok teljesen tisztában, minthogy Czimár Mór (Monasterologiá I, 86. 1. a jegyzetben) Claudius helyett ClaUdust olvasott.
Az azonban kétségtelen, hogy a Csák nevet keresztnévül-a· X I V . században és már e.lőbb is váltig használták nemcsak a Csák nemzetség
tagjai, hanem mások is. Például.: a Csák nemzetségbeli b. Móricznak
öcscsét az ugodi ágból, keresztnevén Csáknak hívták, ugyanígy Csák
Máté testvérét ; a Búzád nemzetség egyik tagját szintén Csáknak nevezték, a Haholt nemzetségben is előfordul a Csák keresztnév, Zavari nemes Saulnak .is van Csák nevű fia, sőt egy bérest is találtam Csák
nevűt. (Hazai Ökmt. I V , . 108. .109. VII, 23. — Anjoukori Okmt. II,
48.) És már most szabadjon kérdenem: hogyan hívták magyarul a
X I V . században, mikoron a vezetéknevek használata már sűrűbbendívott, az imént érintett Csák nemzetségbeli Csákokat,- kiket a latin
oklevelek tudós szerkesztői így neY'eztek.: «Magister Chak de generatione Chak?» Vájjon Csák Csáknak-e, vagy Csáki Csáknak? Én ez utóbbit hiszem annál is- inkább, minthogy, a «de genere Koplon» .Kaplonyiaknak, «de genere N adasd» Nádasdiáknak, «de génere Jak.» Jákiaknak, «de genere Osl» Osliaknak, «de genere Balog-Semjén», Semjénieknek stb., habár .elvétve szintén'· előfordulnak latin okleveleinkben. Sőt
van egy classicus tanúja állításomnak a Margit legendában, mely Toldy
Ferencz szerint (A magy. nemz. irodalom tört.- 19. 1.) a X I V . században- szerkesztetett, hol a huszonkettődik tanuúl előfordul «soror Alexandria, es vala Caaky Alexander urnák leanya». (Pray kiadása; 368. 1.)
Ezek után bátorkodom azt állítani, hogy hősünket, kinek.életrajzát adjuk,,
voltaképen Trencsényi Csáki (nem is Máténak, hanem) Mátyusmk
hívták, ha magyarul beszéltek róla. Mert. noha a Matheus keresztnevet
a XIII. és X I V . században kétféle alakban: Máténak-is, Mátyusmk is
használták, hogy Trencsényi Csáki ez utóbbival élt, azt a róla elnevezett, ma is használatos «Mátyusföld« élvitázhatatlanná teszi.
Ha én mégis meliora videns probansque deteriora sequor és Csák
Máiért használok, szolgáljon mentségeműi, hogy a nagy közönség, ez
utóbbi. névhez már hozzászokott, és magam is nem régen
(Századok,
1888. 252. lap) azon elvet vallám, hogy az efféle változásokat, ha
nem okY'etetlenűl szükségesek, ne tegyünk. Noha e helyütt az eltérés
oly csekély, s előttem már mások is (Budai Ferencz, Lexicon, Knauz,
Monum. eccl. Strigon.) használták, hogy az értelmes olvasó se zavarba
Magyar Tört. Életr. 1887—S.
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nem jönne, se a mostani keresztszegi Csákyakat a régiekkel össze nem
elegyítené.
.
·
'

II.

NAGY

ABA

LÓCZ-OT

ASSZONYTÓL

F Ü G G E L É K .

(POZSONY

HARMINCZKÉT

VÁRMEGYÉBEN)
MÁRKÁN

DONCHA

MEGVESZI.

. . . xpi fidelibus etc. Capitulum eccl. Posoniensis etc. ad univèrsorum etc.
Quod accedens ad nostrani presenciam comes Paulus de Dyr, famulus comitis Abee magni, quod cum domina Doncha, quondam consors
comitis Moyus de Zela, nunc verő consors comitis Mauricii de Baas
propter loci distanciam personaliter ad nos accedere non posset, ut nos
unum ex nobis fidedignum ad eaiidem vellemus destinare. Nos vero ut
teneinur, peticionibus eiusdem annuentes, virum discretum et honestum,
dominum Georgiuni plebanum Tirnensem, concanonicum nostrum Karissimuni misimus ad eandem, qui tandem ad nos rèuersus retulit nobis
in hunc modum :
Quod domina Doncha supradicta quandam possessionem suam Loch
vocatam cum uniuersis utilitatibus suis, quam Dominicus filius eiusdem
domine in ultimo testamento racione dotis sue legauit, corniti Abee
supradicto et per eum suis heredibus heredumque suorum successoribus
pro triginta marcis et duabus, quamlibet marcam cum singulis decern
pensis; computando, piene ab eodem receptis, vendidisset, dedisset et
tràdidisset iure perpetuo irrevocabiliter possidendam, habendam et tenendarm Obligando .se, quod si processu temporis nobiles domine, videlicet
domina Chala et domina Buza, filie eiusdem domine racione quarte
paternalis ipsum comiteni Abam aut suos heredes heredumque successores in possessione prsedicta vellent forsitan molestare, extunc eadem
domina Doncha cum possessione sua, super cuius possessionis faciem
residet, tenetur expedire et ab omnibus impetòribus propriis suis laboribus et expensis. In cuius rei testimonium presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Datum . . . (kitöltetlen ; a pecsét
zsinórniarádványai. Eredetije a pozsonyi társas káptalan országos levéltárában, capsa 14. fasciculus 1 1 . nro. 3. — Ezen György nagyszombati
plébános előfordul 1309. februarius 23. és 1 3 1 3 . martius 1 1 .
Fejérnél,
CD. VIII/I, 352. 524. — Knauzná. 1, Moiium. eccl. Strigon. 595. 677.)

H A S O N M Á S O K
.

S Z Ö V E G E .

I. C S Á K M Á T É V É G R E N D E L E T E

1283.

.

1. Nos Matheus palatínus Comes Pofomén Sygmigien & Judex Cum.memor
Nos Matheus palatínus, cotnes Posoniensis, Symigiensis et judex Cumanorum utemorie

2. comendantes significamus vnufis quib9 expedit pfenciu p tenore, qj q cuta

.

commendantes significamus universis quibus expedit, presentium per tenorem, quoti quia cuncta

3. scdm díuína difpoicoem funt transitoria : & unus quilibet tesauros síbi debet
secundum divinam dispositionem sunt transitoria et unus quilibet tesauros sibi debet

·

4. incehs tefaurízare: nos tndiufis cafib 9 fortune incedentes, uolentes nre
in celis tesáurisare ; nos in diversis casibus fortune incedentes, volentes nostre

5. anime muigilare : hoc codimus teftametum ut poffeflioes nras Períe
anime invigilare, itoc condintus testamentum : ut possessiones nostras Perie-

6. se. Nympty. & Jech uocatas cum earum ptinencys vniufis & cum tbuse, Nympty et Jech vocatas cum earum pertinentiis universis et cum tribù-

7. to nro de Thopulchan, st nos de hoc feculo trafmígre cotmgat, reliqm9
to nostro de Thopulchan, si nos de hoc seculo transmigrare contingat, reliquimus

8: & Iegauímus dne coforti nre poflidendas: ita qj fiue int forores in habitu
et legavimus domine consorti nostre possidendas, ita quod sive inter sorores in habitu,

9. fiue m eifdem, donec uíuat, comoretur, & libera heat tpas poffefftoes pofli.

sive in eisdem, donec vivát, commoretur, et liberam babeat ipsas possessiones possi-

lo. dendi, facultatem. ac d ipar puentib9, p remedto nre anime elemosinas
dendi facultatem ; ac de ipsarum proventibus pro remedio nostre anime elemosinas

11. 1 miffaru celebracoib9 & in alys largiatur. ita tn. qg fr nr medio tpe ntchtl
in missarum celebrationibus et in aliis largiatur, ita tamen.quod fráter noster medio tempore ni

12. íuris habeat ín eifdem. fj dum ipa & nra cofors debitu vniufe carnís ín
"

juris habeat in eisdem, sed dum ipsa etiam nostra consors debitum universe carnis in

13. fui trafmigcioe de hoc feculo pfoluerit, tpe nre poffeflioes. íri tus fris nri
siti transmigratione de hoc seculo persolverit; ipse nostre possessiones in ius fratris nostri

14. deuoluantur iterato. Ordinauímus &. qj poffefftoes nre Gyrky & Nandur
devolvantur iterato. Ordinavimus etiam, quod possessiones nostre Gyrky et Nandur

15. uocate, eo, q fut pnos aquífite, & no hereditane. ín ppetuu Jus, monaste
vocate, eo, quia sunt per nos acquisite et non hereditarie, in perpetuum jus monaste-

16. ry bte virgtms d 1 ìnsula, deuoluantv & ftatuant v . & ut hec pmiffa ee ' .
rii beate virginis de Insula devolvantur et statuantur. Et ut hec premissa esse

17. poffint rata, & firma : dne Elyfabeth de infula bte uirgínís forori dm
. possint rata et firma, domine Elysabetli de Insula beate virginis, sorori domini

.

.

18. nri Reg, Excelletiffime dne nre. comifimus omta illa obsuari facienda.
nostri 'regis, excellentissime domine nostre, commisintus omnia illa observari. facienda.

19. Dat apud Sambuk in cena dm. Anno etufdem. M. ce. lxxx. Tcto.
. .

Dátum apud Sambuk in Cena Domini, anno ejusdem M.°CC°lsxx.° tertio.

.

(Eredetij'e Orsz. Lvtár. Dl. 1143.)

'
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POR ANTA!.

II.

1302.

MARTIUS

I.

VF.NCZEL K I R Á L Y

CSÁK

TRENCSÉNYT.

MÁTÉNAK

ADOMÁNVOZZA
.

1. Ladizlaus dei gratia Vngarie. Dalmacie. Croacie. Rame, Seruie. Gallicie. Lodomirie. Cumanie. Bulgarieque Rex. Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus
quam futuris
2. tenorem presencium inspecturis Salutem indomino sempiternam. Inter est prin- •
cipum orbis terre, se cunctis eorum fidelibus estendere graciosos, Sed eis precipue manus
3. extendere liberales pro quibus sincera fides et grata- seruicia interpellant. Sic
enim satisfaciunt debito rationis. Sic fideles suis in constantia fidei corroborant
4. et confirmant. Sic alios ad deuocìonem suam inuitant et alliciunt per exemplum. Hinc est quod cum nobilis vir dilectus et fidelis nost'er Matheus palatinus
.
.
.
.
.
5. filius Petri quondam palatini de genere Chzak grata et accepta ac utilia obsequia karissimo patri nostro domino Wenczezlao. Boemie et Polonie Regi
hactenus
6. prestitit et nobis ad presens prestai et prestabit fideliter in futurum. Nos in
recompensationem eiusdem fidelitatis et obsequiorum ac specialiter pro eo quod
Idem Matheus palatinus
7. dum adhuc essemus in Boemia, primus et precipuus inter omnes Regni Vngarie nobiles Suo Consilio et auxilio nos promouit et sollicite procuravit, vt eligeremur
'
'
8. in Regem Vngarie. Nosque suis prouidis et fidelibus persuasionibus ad dignitatem regy culminis inuitaiiit et in ipsum Regnum Vngarie manu sue ac amicorum suorum
.
'
9. potentie introdùxit. vbi postquam in Alba Regali ipso Matheo maxime procurante, Sacrosanctum et inclitum suscepimus dyadema. Infra eiusdem nostre
coronationis
.
·
.
.
·
10. sollempnia honorifice et decenter ante alios et pre aliis sua nobis exhibuit obsequia. et ostendit muitis se rerum suarum pro honore nostro exponens sum' ptibus et expensis
' ·
11. quibus obsequiosis eiusdem Mathei meritis tam commendabi(li)bus quam acceptis retributionem dignam ac debitam impendere cupientes, vniuersa et singula
Castra, munitiones
12. et opida, hereditates siue' predia regalia aut reginalia quocumque modo per
ipsum Matheum acquisita vel qualicumque nomine censeantur, que hucusque
tenuit et possedit, aut
13. que modo possidet siue tenet de nostra libera volúntate, eidem Matheo palatino et suis heredibus ac heredum suorum successoribus, damus, conferimus
et donamus
14. iure hereditario perpetuo possidenda. Specialiter quoque Castrum et Comitatum in Trynchzino, cum omnibus ciuitatibus opidis, hereditatibus, atque villis,
theloneis, ac
15. vtilitatibus vniuersis, siluis, pratis, agris, cultis et incultis aquis et aquarum
discursibus (sic!) et piscationibus in eisdem ac pertinencys quibuscumque, ad
Idem Castrum et
'
16. Comitatum spectantibus prenotato Matheo a suis heredibus heredumque successoribus contulimus dedimus et donauimus etiam de nostra libera volúntate,
iure hereditario
•
.
.

TRENCSÉNYI CSÁK MÁTÉ.
17. in perpetuum possidendum. · Si quis vero hiis nostris donationibus quas eidem
sepedicto Matheoconcessimus, fecimus et contuiimus de benignitate Regia et
•· de gracia
..
.'
• · • ' . . '
·
'
;
18. speciali vellet ausu temerario contraire aut impedire - eundem Matheum vel
- ' heredes s u o s a u t suorum heredum successores, Nos. volumus et promictimus
Ipsum Matheum
.
' y · . · . · . ¡19. et heredes suos et suorum heredum successóres tam a Judiciò. terre, quam ab
'
omnibus iinpedimentis eximere et impeticionibus èxpedire, Si alique. emergerent. contra ipsos,
.
..
' . , . - · . ' . . .
20. nullam super eosdem Matheum videlicet et heredes suos. ac.· heredum suorum
• successores,. permitientes terre iustitiam pertransire. In cuius testimonium et
(pont alatta, mi a kitörlést jelenti.)
•
'
21. et robur perpetue firmitatis presens scriptum, fieri iussimus nostri sigilli dupli' ' cis munimine roboratum. Datum per manus discreti. viri Magistri Stephani
" decretorum
'
'
- ·
·· , .
•
22. doctoris vicecancellary Aule nostre. Anno domino Millesimo Trecentesimo secundo.. Kalendas Marcii Regni autem nostri Anno secundo.
(A vastagabb betűk, a rövidítéseket' jelzik.)

III. 1 3 0 7 .

MARTIUS 2 9 .

TÖREDÉK.

1. Nos stephanus Comes saxonum Jurati ac vniuersi 1 Iudices de CyjDs, Dantes
pro memoria significamus quibus expedit vniuersis presencium per tenorem,
..
quod Comes Ar . ..
v •
. .
.
. .
2. noldus et fily sui corani nostra, constituti, presentía ex vna parte, et Magister
Kokos et fratres sui ex altera, omnem controuersìam et inimicicias ínter se
super strage thydrici,
.
.
,
3. fily comitis Arnoldi habitas in spolys homicidys et. rapinis arbitrio, fidedignorum virorum commiserunt vitro ea volúntate, Ita quod Comes Arnoldus hos
statuit
'
'
'
"•' '
'
•
4. suos arbitros, videlicet Comitem Ywanum et Comitem Julianum de Hárgov
et Cristianum' Iudicem de Bela, Magister. vero Kokos hos silos statuit Arbi-5. tros, Conradum de baldmar, Heydniricum iudicem de' suburbio et Ivlarcum
.
Iudicem de quinto foro, obligantes se ex vtraque parte ratum ac firmum habi.(Folytatását lásd Fejér C: D. Tom. V i l i . Voi. I.· Pàg. 139. és· Wagner Anal.
I I I . rész 251. 1.)
.
·
' ·
.
, ·
.
, • (A vastagabb betűk a rövidítéseket jelzik.)
. . •
.

- IV.

1318.

NOVEMBER

II.

C S Á K M Á T É A D O M Á N Y L E V E L E JULA>. R É S Z É R E .

1. NOs Matheus filius Petri quondam palatini. Notúm facimus Omnibus quibus
presentes ostenduntur. Quod nos considerantes
.·
'
2. et aspicientes fideiia serűicia ac seruiciorum merita Comitis'Jule fily Hochlow
dilecti et fidelis, Castellani nostri de L e w a que Idem
•
-3. in diuersis fortune Casibus et conflictibus nostris contra· nostros émulos in
nostri presencia et omnium hominum no'strorum, cum effusione suorum ·
"4. sanguiuinum (sic!) multiciens se non' -parcendo viriliter exhibuit et • inpendit.
1
Licet maiora et plura mereretur a nobis: Támen quandam
•
5. terram possessionem seu villam nostrani Ivywstopolchan uocatam circa .fluuium
Kywssytua existentem, .que prius hereditaria terra fuit
.
.

Ii6

p ó r

a n t a l

6. predicti patris sui et ipsius et per modum concamby alienata ab eisdem et
ad nos extiterat deuoluta ! factum Ipsius concamby Omnino
7. re(uo)cauimus et sedauimus : Restituimus dedimus et contulimus Iterato eandem ad manus Ipsius Comitis Iule et suorum heredum
8. Heredumque suorum successorum, cum vtilitatibus et pertinencys suis vniuersis tanquam suum Jus hereditarium perpetuo possidendam
9. tenendam et habendam. In Cujus Rei memóriám presentes cum pendenti nostro
Sigillo et duobus anuleis ad maiorem cautelam
10. huius facti fecimus Roborari. Et uolumus quod quamprimum Idem Comes
Iula Ipsum nostrum Priuilegium ad Capitulum
• t i . Strigonyense uel ad aliud transtulerit, Ipsum Capitulum cum litteris suis Priuilegialibus velit confirmare tenoremque Roborare.
.
12. Datum Trinchyny in festo beati Martini confessoris. Anno. Domini Millesimo
Trecentesimo decimo. Octauo.
(A vastagabb betűk a rövidítéseket jelzik.)

•

PECSÉTMAGYARÁZATOK.
1. A 16. lapon előforduló pecsét körirata + S(igillum) • D E M E T R I · MAGI(s)TRI.
(Lásd bővebb méltatását Turul iSSy. évf. 49. I.)
2. A 21. · lapon előforduló, Csák Ugrin pecsétjének körirata: -j~ S I G I L L V M ·
VGRINI
FILII
POS · Közepében S - M - (Lásd bővebben Nyáry : Heraldika 94. I.)
'

3. U. o. Csák Péter pecsétjének körirata: + S · P E T [ R I - P A L ] A T I N I · CO(m)ITIS • SVP(ru)NIEN(sis) · I V D I C I S - · C V [ M ] ANOR(um) • (Lásd bővebben
ugyanott 77. IJ
4. A 24. lapon előfordulóé: [Sigillum] H E N R ( i ) C I · B A N I · T O C I V S • S [ L A V O N I E ] , (L. bővebben и. o. 49. l.J
5. A 37. lapon előfordulóé: -f S(igillum) M A G I S T R I + S T E F A N I . (Lásd bővebu. o. 219. I.)
6. A 39. lapon előfordulóé: + S(ígillum) · M A G I S T R I · S T E P H A N I • J V D I C I S · C V R I E • D O M I N I · R E G I S (Lásd bővebben u. 0. 49. l.J
7. A 68. lapon előfordulóé: S(igillum) T H O M E • AR[CH(i)EP(isco)PI] • S T R I G O N I E [ N S I S · L ] OCIS - EI(us)DEM • CO [MI j T I S · P ( e r ) P E T V [ I ] • (Lásd
bővebben Knattz : Monumenta II. köt. SSj. l.J
8. A 69. lapon előfordulóé:-)-S(igillum) I O H A N N I S • [ B A N J I · T O C I V S • S C L A V O N I E • F I L I I • H E ( n ) R I C I · (Lásd bővebben Nyáry: Heraldika ¡4. l.J
9. A 70. lapon előfordulóé: -f S I G I L L V M I L A T I N O R V M
S T R I G O N I E N S I S · (Lásd'bővebben u. 0. 77. I.)

i- C I V I T A T I S i

10. A 91. lapon előfordulóé: [SIGILL(um)] • GE(n)TIL(is) • CA(r.)D(inalis) MI(n)OR(um) • D(e)I · GRA(cia) TIJT(uli) S(ancti) M A ] R T I N I • I(n) · MO(n)TIB(us) · P(re)SB(iter)I · CARD(inalis). (Lásd bőv. Мои. Vaticana I. sor IL к.
CVII. l.J
11. A n i . lapon előfordulóé: + S(igillum)· O M O D E I · P A L A T I N I • D E · G E N E R E · O B A • (Lásd bővebben Nyáry: Heraldika 49. l.J
12. A 112. lapon előfordulóé: + K A R O L U S · D E I - G R A C I A · U N G A R I E ·
DALMACIE . CROACIE - RAME.
12. A 113. lapon előfordulóé pedig (t. i. a nagy pecsét reversén) : S E R U I E . GAL I C I E . L O D O M E R I E · C O M A N I E · B O L G A R l E Q ( u e ) • REX'.

TRENCSÉNYI CSÁK MÁTÉ.

12 I

13. A. 119. lapon előfordulóé: S · MAG[I(stri) D ] E M E T R I · C O M I T I S • POSON I E N S I [S · D E · ZOL] VM • E T · D E · S A R V S · (Lásd bővebben Nyáry :
Heraldika 49. I.)
14. A 124. lapon előfordulóé: S(igillum) M A G I S T R I · P H I L I P P I · C O M I T I S ·
D E · Z Y P S · E T · D E · V Y V A R • (Lásd bővebben 11. o.. 20S--210. I.)
15. A 150. lapon előfordulóé: + S I G I L L V M . M A G I S T R I · N I C O L A I • F I L 1 I ·
N I C O L A I · P A L A T 1 N I · (Lásd bővebben 11. 0. 57. I.)
16. A 152. lapon előfordulóé: S · COM(iti)S · A L E X A N D R I · 1 V D I C I S • CVR(ie)
D O M I N I ' R E G I S ' (Lásd bővebben n. 0.'¡7. I.)

T A R T A L O M .

Előszó. 3—6. lap.
I. Csák Mdtc ősei. Három Csák Ugrin
érsek. Boldog Csák Móricz. Özvegy Csák
Agnes, a diplomata nő. Az újlaki Csákok. Csák Péter és Máté. Jellemzésük.
7—2S. lap.
'
II. Csák Máté előélete. Máté pozsonyi
vármegye-ispán. Birtokszerzései : Cseklész, Vöröskő, Ugrócz. Máté mint rabló
lovag. Máté nádor összetűzései III. Endre
királylyal. A Divékiek pöre. A király
Mátét a nádorságról leteszi és szövetséget köt ellene híveivel. 28—40. lap.
III. Csák Máté Venczel uralkodása alatt.
Oligarchiánk. A Brebiri grófok. Cseh
Venczel megszerzi fia számára a koronát. Csák Máté megkapja Trencsényt,
Nyitrát és Bajmóczot. Károly-Róbert
Esztergámban először megkoronáztatik.
Támadása Buda és Venczel ellen. Ostiai
Miklós pápai követ. Venczel cseh király
haza viszi fiát. Szövetség a magyarok
és Habsburgiak közt s ennek föltételei.
A magyarok részvéte a német-cseh hadáraiban. 40—60. lap.
IV. Bajor Ottó idején. Ottó magyar
pártja. Az opportunisták fegyverszünetet határoznak, mely alatt Károly-Róbert
megnősül, Ottó mátka után néz. Ellenben Tamás, esztergami érsek megindítja
az actiót Ottó ellen : a Német-Ujváriakat kiközösíti, Esztergamot megvíja, Udvardon zsinatot tart. Ottó Erdélyben elíogatik. Buda és Szepesvár Károly-Róbert kezére kerül. A Rákoson 1307 October to. egybegyűlt országgyűlés KárolyRóbertet királynak elismeri. 60—77. ' a PV. Csák Máté és Gentilis bíboros. Gentilis az országba érkezik. A helyzet. Gentilis jó véleménye Csák Mátéról. Első
találkozások Kékesen s a köztök létrejött egyesség. A pesti országgyűlés és

budai zsinat. Károly királyt másodszor
és harmadszor megkoronázzák.
Csák
Máté nem tartja meg az egyezséget.
Újabb törvénytelenségei. Károly király
hadat indít ellene. Gentilis kiközösíti.
7 7 - 9 3 . lap.
VI. Csák Máté buszúja. Máté helyzete
a kiközösítés után. Részletes leírása annak, miként járt el Csák Máté a nyitrai püspök és esztergami érsek ellen Ez
eljárás bírálata. 93—10S. lap.
VII. A mérkőzés. Amadé nádor halála.
Özvegye és fiai a királylyal kötött egyességet megszegik. Ez előzmények után
kitör a háború. A király hívei. Csák
Máté az Amadéfiak segítségére siet. Sáros vár eredménytelen ostroma után Károly király a Szepességbe vonul vissza,
honnét serege meggyarapodván a szepesi
szászokkal, Kassa fölmentésére indul.
A rozgonyi csata és következményei.
Kölcsönös kegyetlenségek. Egy szolga
hűsége. A szepesi történeti nagy falfestmény. 108—129. lap.
V I I I . A kifejlet. Károly király a nyilvánuló elégűletlenség daczára sem indít
nagyobb hadjáratot Csák Máté ellen.
E tartózkodás valószínű okai. János cseh
király harcza Csák Mátéval. Az ország
zavaros állapota. A Borsák lázadása
okai, részesei, folyamata, befejezése. Visegrád és Komárom visszavétele. Hadjáratok a Német-Ujváriak ellen. Máté
ereje foszlik. Meghal. A Mátyusföld az
országra visszakerül. 130—159. lap.
I. függelék. A «Csák» névről. 160—
162. lap.
II. függelék. Nagy Aba Lócz-ot (Pozsony vármegyében) Doncha asszonytól
harminczkét márkán megveszi. 162. lap.
Hasonmások szövege. 163—166. lap.
Pecsét magyarázatok. 166. lap.
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Trencsény mai képét s a rozgonyi csatatért és táborhelyet Dörre Tivadar, a
szepesváraljai templomban levő rendkívül becses falfestményt (melynek magyarázatát 1. 129. 1.) Forberger eredeti felMagyar Töri. Életr. 1887—8.
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falfestmény után Cserna rajza szerint
adjuk. Csák oklevelének eredetije az Orsz.
Ltárban őriztetik Dl. 1931. sz. a.
"
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A czímlapot Trencsény várával, a bevezetés és I. fejezet fejdíszeit, a bevezetés
záróképét Dörre Tivadar készítette egykorú motívumok alapján : az elsőt a jáki
templom, a másodikat Jean de Francé,
a harmadikat s negyediket a bécsi képes
krónikából vett motívumokról.
A pecsétek közül: Csák Demeter a
Turul 1885. folyam 49. 1. Csák Ugrin,
Csák Péter, Henrik bán, Márkfia István,
Nyáry Heraldikájából vétettek. Ákos István pecsétje 1299-ből az Orsz. Ltárban
levő eredetiről (Dl. 2216). Tamás érsek
lvnauz Mon. Eccl. Strig. (11. k. 548. 1.).
Iván bán Nyáry Heraldika 54. 1. Esztergám Nemz. Muzeum régiségtár. Gentilis Monumenta Vaticana 1. s. 11. k. czímlap. Aba Amadé nádor 1299-böl Orsz.
Ltár (Dl. 2216.). Károly király Orsz. Lt.
(Dl. 1782.). Demeter 1299-ből Orsz. Lt.
(Dl. 2216.). Drugeth Fülöp tárnokmester
1322-böl Orsz. Ltár (Dl. 2112.). Kakas
Miklós 1323-ból Orsz. Ltár (Dl. 2198.).
Köcski Sándor Orsz. Ltár (Dl. 2345.).
Gentilis czimere Péterfy Concilia 1. k.
136. 1. vétetett.
·

Csák Máté végrendelete Orsz. Ltár
(Dl. 1 1 4 3 ) , László (Venczel) adomány- '
levele Orsz. Lltár (Dl. 1633.) Otto 1306diki oklevelének kezdő sorai a Nemzeti
Muzeum gyűjteményéből, a nyitrai káptalan 1307 sept. 14-iki kiadványának kez- ·
dősorai szintén, István szepesi gróf 1302diki levelének kezdösorai pedig Orsz.
Ltár (Dl. 1703.) vétettek.
.
Venczel arczképe, Károly behozatala,
a korona megtalálása, Venczel visszaté- ·
rése hazájába, Károly király arczképe,
Gentilis bejövetele, Károly király csa-. ;
tája Amadé fiaival a bécsi képes krónikából vétettek.
_
Gentilis bíbornok arczképe megvan a
Monumenta Vaticana n. sorozat 1. köt.
czímlapján. E z arczkép az assisi templom üveg festvényéről másoltatott.
Déva látképét eredeti felvétel után,
Lubló várát Diwald felvétele után Dörre
Tivadar, Sáros várát és Szepes várát Diwald felvétele után Cserna Károly festették.
'
A zárókép a bécsi krónikának egyik
oldaldiszét reproducálja.
•
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