
Tanulmányunk első részében arra keresünk választ, hogy mivel ér-
demelte ki Maróti János macsói bán azt a kegyet, hogy 1403 őszén 

Luxemburgi Zsigmond király (uralkodott 1387–1437) oda ígérte neki a 
gyulai uradalmat. A második részben pedig megpróbáljuk számba ven-
ni azokat az adatokat, amelyek részint a gyulai uradalom kialakulására, 
részint arra vonatkoznak, hogy vajon Maróti milyen szerepet is játszott 
városunk fejlődésében.

Az 1400-as évek elején Zsigmond király nehéz napokat élt át. Alig sza-
badult ki siklósi fogságából, máris komoly nehézséggel kellett szem-

benéznie. 1402 augusztusában Zárába ért hajóhadával Luigi Aldemarisco 
tengernagy, akit I. (Nagy) Lajos unokaöccse, László nápolyi király még 
június 17-én kinevezett teljhatalmú magyarországi helytartójává.1 Épp 
időben érkezett ahhoz, hogy a szeptemberben, Pozsonyban megtartott 
országgyűlés határozataival elégedetlen főuraknak támaszt nyújthasson. 
Pozsonyban ugyanis a király Habsburg Albert herceget nem csak a trónja 
örökösévé, de Magyarország helytartójává is megtette.2

Hervoja bosnyák vajda támogatásával Aldemarisco október 11-én 
elfoglalta Vrána várát, s december folyamán a dalmáciai városok közül 
utolsóként Spalató is behódolt előtte.3 Bebek Imre vránai perjel átállása 
volt az első hang a pozsonyi szerződés ellen. A Bebek-család tagjai a szl-
avóniai mellett a felvidéki nemesség jelentékeny részét is László pártjára 
vonták. Nemcsak a volt nádor, Bebek Detre állt a trónkövetelő mellé, de 
baráti körét, a Zsigmondot annak idején trónra emelő liga tagjait is átcsá-
bította. Akik nem voltak Garai rokonai, vagy a király személyes leköte-
lezettjei, azok követték. A lázadók 1402 karácsonya táján Nagyváradon, 
Szent László király sírjánál, kezüket a király fejereklyéjére téve megesküd-
tek rá, hogy Durazzói Lászlót teszik királyukká. A lázadásban részt ve-
vők vezetőit az 1403. február 19-én, Esztergomban Jodok morva őrgróffal 
kötött szövetséglevelük őrizte meg: Kanizsai János esztergomi-, Szepesi 
János kalocsai érsek, Ludányi Tamás egri-, Órévi Lukács váradi- s Upori 

1 ZsO II/1. 1721. szám.
2 ZsO II/1. 1917. és 1921. sz.
3 Bánlaki; ZsO II/1. 2142. sz.

111

NÉMETH CSABA

Maróti János és a gyulai uradalom

A Nápolyi László-féle felkelés 

Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   111Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   111 2022. 06. 01.   11:062022. 06. 01.   11:06



István erdélyi püspökök mellett Bebek Detre exnádor, Csáki Mihály és 
Marcali Mihály erdélyi vajdák, Kaplai János volt országbíró és Debrői Ist-
ván egykori kincstartó tartozott közéjük.4

Zsigmond király fél évszázados uralma a felkelés idején élte át a leg-
válságosabb napjait. A lázadást azonban nem a nagyszabású hadművele-
tek, nagyobb seregek összeütközései jellemezték, hanem az ország külön-
böző térségeiben, mozaikszerűen mutatkozó, zömmel helyi jellegű ösz-
szecsapások láncolata volt a jellemző. Ezekben a győzelmet általában az a 
fél szerezte meg, amelyik gyorsabban tudta mozgósítani a rokonaiból, hű 
familiárisaiból álló haderejét.

A király helyzetét megnehezítette, hogy a lázadás kitörésekor cseh- 
morva földi várai visszaszerzéséért hadakozott, s 1403. május közepéig 
nem is tulajdonított fontosságot a Magyarországon történteknek. A tá-
vollétében a pártütőknek könnyű volt a kormányt magukhoz ragadni. 
Besenyő Pál horvát-szlavón bánt Bihács mellett januárban legyőzte, és 
foglyul ejtette Hervoja, akit Bebek Imre perjel hadai is támogattak.5 A ki-
szabadítása érdekében Garai Miklós nádor és Maróti János macsói bán az 
elsők között fogak fegyvert. A perjel a közeledésükre, február 4-én Zárába 
hátrált. Garai a lázadók jószágai pusztításával vett elégtételt, míg Maróti 
Bebek Imre egyik várát, Torvát fogta ostrom alá. Az ostrom során „ha-
lálos” fejsérülést szenvedett.6 A hadműveletből csupán ennek a várnak az 
ostromáról tudunk, pedig a perjelségnek több vára is volt, s úgy tűnik, 
hogy a hadjárat sem maradt abba, legfeljebb szünetelt egy ideig, talán épp 
az említett sérülés következtében. 

Az ellenállásban a főszerepet ekkor Eberhard zágrábi püspök vette át, 
aki szinte az egyedüli főpapként szállt szembe a nápolyi uralkodót támo-
gató pápa akaratával. Szlavóniában összegyűjtötte a király hűségén mara-
dókat, és saját zászlója alatt nagy haddal szembe fordult a lázadókkal. Ő 
is inkább védekezésre rendelkezett be: Gomnec nevű várát a püspökség 
többi erősségével együtt megoltalmazta, miközben a kezén nyíllövéstől 
meg is sebesült.7

A zendülést Kanizsai érsek irányította, de pártját a nehézkesség és 
lassúság jellemezte. Zsigmond ellenben, miután felmérte a helyzet sú-
lyosságát, gyorsan reagált. Első, a lázadással kapcsolatos okleveleit még a 
Bécs melletti Feistritzből keltezte, május 13-án. Első rendelkezései egyi-
keként Bebek Imrét megfosztotta a perjelségtől 8, de a hazatérésére csak 

4 Mályusz, 1984. 52., ZsO II/1. 2278. sz.
5 ZsO II/1. 4110. sz.
6 Engel, 2021. Torva = Szentiván, Körös megyében, Nova Gradiška és Okučani között, 

Gornja Trnava és Dragalić mellett. Ekkor elpusztulhatott, mert várként többé nem 
szerepel. Schönherr, 1895. 456., GyO 6., HO VII., 440–442.

7 ZsO II/1. 5118. és ZsO II/2. 7827. sz.
8 Mályusz, 1984. 53.; ZsO II/1. 2422., 2424. sz.
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az bírta rá, amikor Szántói Lackfi Jakab, a későbbi erdélyi vajda, egyetlen 
familiárisa kíséretében Csehországba hozzá sietett.9 Maga előtt azonban 
az akkor már ugyancsak nála lévő Garai nádort küldte haza. Ő Pozsony 
alatt vonta össze a hadait, míg Stibor májusban a Vág-völgyet biztosította, 
majd egyesítve erőiket a Duna vonalát szállták meg. Bevették Győrt, majd 
a Rába melletti Pápocnál táborozó dunántúli lázadók seregére törtek rá, 
s Rohonc várát és a környék több kastélyát is a hatalmukba kerítették.10

Garai június 28-án már Budán járt, míg egy hónappal később Stibor 
Óbudán tett rendet.11 A szántai Lackfi testvérek, Dávid és Jakab Komáro-
mot és Székesfehérvárt biztosították. A királyi székhely és a koronázó vá-
ros birtokában Zsigmond már nyugodtan hazatérhetett. Úgy tűnik, hogy 
biztosra akart menni. Első magyarországi oklevelét így csak augusztus 
4-én, Pozsonyban adta ki.12

Ebben az időben Boldogkő várát a lázadó Debrői István szállta meg. 
Ezt az ugyancsak Csehországból hazaérkező Perényi Péter foglalta vissza 
tőle. Még arra is volt ereje, hogy a lázadók pártját fogó, s többek között 
Bártfát is megszállva tartó lengyelek miatt Lengyelország egy részét is 
elpusztítsa.13 Aztán Perényi Imre csapataival egyesülve Sárospatak előtt 
Debrői seregével is megütközött, s az ellenfelét megfutamította.14

Mielőtt hátra dőlhettek volna a király hívei, számolniuk kellett még 
egy erős fenyegetéssel: a vajdák, a székely ispán, valamint az erdélyi és a 
váradi püspök július 25-én táborba szálltak a Körös-közben, majd megin-
dultak a főváros felé. Úgy tudták, vagy legalábbis remélték, hogy ekkorra 
már László király is elindult Zárából Székesfehérvár felé.15

 A lázadók vezérkara tavasz óta Szlavóniában várta a trónjelöltjük 
megérkezését. László július 19-én ért Zárába, míg az esztergomi és a kalo-
csai érsek, a győri és veszprémi püspökök, Bebek Detre és a többi magyar 
úr csak július 21-én ért oda. László azonban visszariadt a további előre 
nyomulástól, s ezzel el is veszítette a kezdeményezést. Támogatói emiatt ki 
is fejezték a nemtetszésüket. Csak a pápai követ közbenjárására fogadták 
el, hogy augusztus 5-én, Zárában a fejére tegyenek egy sietve előkerített 
koronát. Tisztában voltak vele, hogy ez legfeljebb trónigénye fenntartását 
jelezheti. Ha nem Fehérváron, és nem is a Szent Koronával történik meg a 
koronázása, az a magyar jogfelfogás értelmében nem számított érvényes-

9 ZsO II/1. 4373. sz.
10 Belitzky, 1938. 806-808.
11 ZsO II/1. 2520., 2554., Schönherr, 1895. 460. sz.
12 ZsO II/1. 2563. sz.
13 ZsO II/2. 7633. és ZsO III. 692. sz.
14 ZsO II/1. 3703., 2716. és ZsO II/2. 6209. sz.; Mivel Zsigmond augusztus 19-én kérte Kas-

sát, hogy Perényi Péterhez csatlakozva kövessék az utasításait, így ezen események idejét 
augusztus végére- szeptember elejére tehetjük: ZsO II/1. 2578. sz.

15 ZsO II/1. 2548. sz.
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nek. László azonban beérte azzal, hogy sebtében készített koronát tegye-
nek a fejére.16

Előnyomulását az tette lehetetlenné, hogy a zágrábi püspökség várai 
Eberhard kezében voltak. Ő pedig Cillei Hermannal, a Zagorje urával és 
Marótival a szlavóniai részeken éberen őrizte Zsigmond érdekeit. Az ural-
kodó tehát jogosan tekintett úgy Marótira, mint aki gyors fellépésének 
köszönhetően elzárta a lázadók útját Magyarország felé, s ezzel egyúttal 
meg is mentette a királyi székét. A délvidéken azonban ekkor még szilár-
dan tartották magukat a lázadók. Augusztus 20-án Körösről biztosította 
híveit a már a szlavón bánságot is bitorló Bebek Imre, hogy adományát 
megerősítteti az új királlyal, mihelyt az az országba bejön. Szeptember 
10-én és 23-án még Dubicán is az ő ispánjai ítélkeztek.17

Időközben Maróti társa a macsói bánságban, Újlaki László is átállt. 
Mikortól tekinthetjük őt ellen-bánnak? Kölesden, Tolna megye közgyűlé-
sén, 1403. január 11-én még Marótival együtt ítélkeztek, tehát csak ezután 
pártolt át.18 A Ludányiak: Tamás egri püspök és testvére, István 1403 ta-
vaszán már ismét macsói bánként szerepeltek. Újlakival együtt így László 
királynak egyszerre három macsói bánja is volt! A Ludányiak utolsó báni 
intézkedéseként István október 16-án Szentmihályról (ez a birtokaihoz 
közel eső Liptó megyei helység lehetett) arról értesítette Bátmonostori 
Töttös Lászlót, hogy amint lehet fel fogja őt keresni, vagy segítséget küld 
a számára.19 Ekkor tehát még nem szorultak ki az országból, s tényleges 
hatalommal is rendelkezhettek. De mivel Maróti királyhűsége megingat-
hatatlan maradt, mellette aligha termett sok babér a számukra. Az ország 
déli részén ekkorra már ő vált a király legszilárdabb támaszává. 

Stibor Buda biztosítása után az esztergomi vár ostromára vonult, 
amelyet az érsek várnagyai védelmeztek. Szeptember 4-én Zsigmond is 
csatlakozott hozzá, s oda hívta Forgách Péter nyitrai ispánt is.20 Az ost-
rom alatt kapta meg a hírt, hogy a felkelők Zárában Lászlót Magyarország 
királyává koronázták. Nehogy az aktus valódi jellege felől téves informá-
ciók terjedjenek el külföldön, Zsigmond Visegrádra sietett, s az ott őr-
zött Szent Koronát nyilvánosan is a fejére helyeztette.21 Onnan visszatért 
Esztergomba, ahol a több hetes ostrom után nem tudva tovább ellenállni, 
kaput nyitottak előtte.22

16 ZsO II/1. 2551., 2559. és 2564. sz.; május 24-én már Pozsegán voltak: ZsO II/1. 2433. sz.
17 ZsO II/1. 2579., 2610. és 2626. sz.
18 ZsO II/1. 2195. sz.
19 Lehet, hogy a Ludányiak eleve folyamatosnak tartották báni hivatalviselésüket, nem véve 

tudomást Zsigmond elmozdító parancsáról, melyet Tamás püspök még szeptember végén, 
Pozsonyban megkaphatott. ZsO II/1. 2658. sz.

20 ZsO II/1. 2598. sz.
21 ZsO II/1. 2613., 2635. és 2336. sz. A visegrádi kitérőre szeptember 8. és 12. között kerülhe-

tett sor, mielőtt Budára ért. Aztán 29-én visszatért Esztergomba. 
22 Bánlaki
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Az erdélyi vajdák szeptember 10-én Hatvan előtt foglaltak állást. Erős 
sereggel érkezhettek, mert Garai nádor harc helyett tárgyalást kezdemé-
nyezve, kétheti fegyverszünetet kötött velük. Zsigmond Esztergom alól a 
seregével október elsején ért Budára. A nádor 8-án rávette őt, hogy hir-
dessen amnesztiát a megtértek részére. Erre a vajdák behódoltak.23 Némi 
huzavona után a király október 29-én, a Székesfehérvárra összehívott or-
szággyűlésen kiegyezett a Kanizsaiakkal, és megbocsátotta Bebek Detre 
és Imre hűtlenségét is.24

Az ellenkirálynak, miután Osztoja bosnyák király is elpártolt tőle, 
nem maradt más választása, mint visszatérni Nápolyba.25 Úgy tűnt, hogy 
ezzel vége is a felkelésnek. Ám sokan nem adták még fel a harcot. Például 
az a Cobor János, akinek Bodrog megyei birtokait októberben Szilágyi 
László (Mátyás király édesanyjának az apja) kapta meg.26 Tamásovchi 
Szász Mátyás panasza szerint pedig a szlavón királyság néhány lakosa ka-
rácsony előtt, és után is a birtokaira tört.27

Marótinak emiatt az országgyűlésről november közepén vissza kel-
lett térnie délre. Alig csillapodtak le a felkelés verte hullámok, amikor Szl-
avóniában Cillei, és a fogságból kiszabadult Bessenyei Pál bán túlbuzgó 
fellépése miatt újra lángra lobbant a mozgalom: utóbbi a fogságából ki-
szabadulva átkelt a Száván, s a lázadóktól elfoglalva tartott Bihács várat 
ostrommal vette be.28

Bebek Imre vezetésével újabb lázadás tört ki. Összeköttetést létesített 
Vilmos osztrák herceggel, aki Johanna férjeként sógorságba került a ná-
polyi királlyal.29 De Marótinak nem okozott gondot, hogy rendet tegyen 
Szlavóniában. Mátyás király historikusa, Thuróczy János jó nyolcvan év-
vel az események után úgy értesült róla, hogy kortársai a bánt „kemény, 
zord, hajthatatlan és kevély férfiú”-nak látták. „Az általa rendelt pusztítást 
még nem felejtették el korunk öregjei” – jegyezte le a krónikás.30 Hősünk 
ezt a kétes hírnevét ezekben a harcokkal szerezte meg. László király híveit 
többször megverte, s Bebek Imrét a követőivel együtt Szlavóniából Bosz-
niába űzte. Amikor november 19-én Batthyány György fiainak Szentjakab 
nevű birtokait az uralkodó visszavonta tőle, az oklevél kiállítója Marótit 
szlavón bánnak címezte. Úgy tűnik, hogy annyira ismert volt az itteni 
tevékenysége, hogy benne látták az országrész irányítóját, még akkor is, 
ha erre királyi kinevezést nem is kapott.31

23 ZsO II/1. 2609., 2637. és 2641. sz.
24 ZsO II/1. 2677., 2700. sz.
25 ZsO II/1. 2777. és 2856. sz.
26 ZsO II/1. 2669. sz.
27 ZsO II/1. 3158. sz. 
28 ZsO II/1. 2786. és 4110. sz.
29 ZsO II/1. 2583. sz.
30 Turóczy 319. sz.
31 ZsO II/1. 2905. sz. 

Németh Csaba ¶  Maróti János és a gyulai uradalom 115

Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   115Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   115 2022. 06. 01.   11:062022. 06. 01.   11:06



Azután Habsburg Vilmos felé fordult. Közeledése hírére a herceg 
jobbnak látta visszavonni hadait a határról. Zsigmond ennek ellenére de-
cemberben meghirdetett egy Ausztria elleni hadjáratot. A csapatoknak jól 
felszerelve február 2-án, Győrött kellett megjelenniük Csáki György volt 
székelyispán és Albeuisi Dávid bihari ispán vezetésével, de a hadjáratra 
végül nem került sor. A király inkább Valkóvárnak, a hűtlen Losonciak 
várának a bevételével bízta meg a katonáit.32

Már csak a rendcsinálás maradt hátra. Maróti Körösön 1403. decem-
ber 28-tól 1404. január 4-ig Besenyő Pál s Gordovai Fáncs László hor-
vát-szlavón bánok, illetve Eberhard zágrábi püspök, valamint Treutel 
Miklós tárnokmester és Ders Márton vicebán meg Cillei Hermann tár-
saságában együtt rendelkezett a tartomány rendjének helyreállításáról. 
Bíráskodásuk súlyát mutatja, hogy a lázadókról összeállított listájuk még 
évekkel később is jogalapot jelentett egy-egy birtokfosztás kimondására.33

A déli országrész mellett a lázadók a Felvidéken tanúsították a legke-
ményebb ellenállást. A Rozgonyiak 400 lovassal s Perényi Péter katonáival 
együtt még februárban ostrom alá vették Eger várát, s azt nagy anyagi és 
véráldozattal meg is vívták. Debrői az embereivel az erdélyi részekbe vo-
nult. Tállya nevű várát Bölcsi Kiscudar Péterre bízta, de ő sem tudott so-
káig kitartani.34 Ugyanezekben a napokban foglalták vissza a lengyelektől 
Bártfa várost a Rozgonyiak.35

Az uralkodó is a Felvidéken, a hadszíntér közelében tartózkodott. Er-
dély pacifikálására március 13-án, Késmárkon Maróti János macsói bánt 
és régi fegyvertársát, Perényi Pétert rendelte ki a királyi bandérium élén.36 
A főkolomposok közül Debrői hamarosan meghalt, Ludányi Tamás pedig 
Boszniába menekült, így a harc véget ért, az elrendelt hadmozdulatra már 
nem volt szükség. Május végén már a másik vezér, Bebek Imre sem volt 
életben.37 Az új erdélyi vajdák egyébként is tették a dolgukat: január 13-án 
Déván, április 6-án Kolozsváron, május 17-én pedig Brassóban intézked-
tek.38

Hősünk kitartó hűségét, s gyors és sikeres hadmozdulatait az ural-
kodó bőséges birtokadománnyal hálálta meg. Ezután már nem csak 
méltóságánál fogva tartozott az előkelők körébe, de vagyona alapján is 
a leggazdagabbak közé emelkedett. Aligha véletlen, hogy a diplomáciai 
ügyekben jól tájékozott Ragusa város a követei számára adott, 1403. no-
vember 16-i utasításában azt is előírta, hogy a bárók közül különösen Ga-

32 ZsO II/1. 2831 és 2910. sz. 
33 ZsO II/1. 2904., 2905. sz.
34 ZsO II/2. 5119. sz.
35 ZsO II/1. 2916, 2962. és 3017., valamint ZsO II/2. 7633. sz.
36 ZsO II/1. 3041-3042. sz.
37 ZsO II/1. 3225. és ZsO II/2. 5550. sz.
38 ZsO II/1. 2926., 3098. és 3180. sz. 
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rai Miklós, Stibor, Szécsényi Frank, valamint Maróti János támogatását 
nyerjék meg.39

Nem könnyű megállapítani, hogy időközben mikor merre is járt ve-
zérünk. Ehhez a számára adott birtokadományokat tartalmazó oklevelek 
keltezési helyeit használhatjuk fel. Egy birtokadomány megszerzése há-
rom lépcsőfokon keresztül vált elérhetővé. Amikor az uralkodó először 
foglalta okiratba az elajándékozás tényét, az még csak egy ígéret volt arra 
nézve, hogy hamarosan meg fogja azt a birtokot kapni az illető. Ezt kö-
vetően azonban több hónap is eltelhetett, amíg ténylegesen is birtokba 
vehette a jussát. Ehhez még arra is szükség volt, hogy az uralkodó utasí-
tást fogalmazzon meg a területileg illetékes hiteleshely számára, hogy az 
a szomszédok összehívása és a király által kijelölt személy jelenlétében az 
adott birtokba vezesse be a megajándékozottat. Ha a helyszínen a szom-
szédok nem éltek kifogással, még mindig várni kellett, hogy legyen idő 
az esetleges ellentmondók számára a tiltakozásuk bejelentésére. Ha akadt 
ellentmondás, akkor az ügy a bíróságon folytatódott. Ha nem, akkor a 
káptalan megtette jelentését a sikeres birtokba történő bevezetésről, s a 
megajándékozott csak ezután tekinthetett a kapott birtokra a saját tulaj-
donaként. Tehát a káptalan elismerő oklevele feleltethető meg a mai föld-
hivatali bejegyzésnek. 

Az első lépést, a birtokadomány kieszközlését úgy tűnik, hogy az il-
letőnek célszerű volt személyesen kezdeményeznie az uralkodónál. Tehát 
amikor a király megadományozott valakit, jó eséllyel feltételezhetjük, 
hogy az illető személyesen jelent meg a király előtt. Ezt már nem állíthat-
juk ennyire biztosan az ügyben eljárni hivatott hiteles helynek kiküldött 
iktatási parancs megszületésével kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ennek 
a megsürgetése végett sem ártott a személyes jelenlét. Kézenfekvőnek 
tűnne a legörömtelibb résznél, a birtokba való bevezetésnél feltételezni az 
újdonsült tulajdonos jelenlétét, azonban ez Marótival kapcsolatban a leg-
több esetben legalábbis megkérdőjelezhető, néha pedig szinte kizártnak 
is tekinthető. Úgy tűnik, hogy ilyen esetben el lehetett fogadni, ha csak a 
megbízottja, vagy ügyvédje képviselte a leendő tulajdonost. 

Lássuk ezután, hogy bánunk a kérdéses időszakban mikor hol is buk-
kan fel! 

Ő is részt vett az 1402. szeptemberi pozsonyi országgyűlésen.40 1403 
januárjának közepén, Kölesden, Tolna vármegye közgyűlését vezette.41 
Az év folyamán aztán főként a délvidéken tartózkodhatott, kivételt csak 
a fehérvári országgyűlésen történő részvétele jelentett, ami október 26. 

39 ZsO II/1. 2779. sz.
40 Lővei, 2009. 162. sz. 
41 ZsO II/1. 2195. sz.
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és november 6. között adatolható.42 Innét akár a királyát is kísérhette no-
vember 19-én Pilismarótra, de valószínűbb, hogy inkább ősi birtokáról, 
Marótról jelentkezhetett.43 Aztán a szlavóniai Kőrösről, ahol legalább de-
cember 28-tól január 4-éig maradt. Télvíz idején is alig egy hét alatt tette 
meg az utat Zólyomig. Január 11-én ugyanis innen keltezte az uralkodó 
az egyik reá vonatkozó iktatási parancsát, majd két nappal később Brez-
nóbányán adta ki a következőt.44

A kapott birtokokba történő bevezetéskor viszont egyszerre aligha 
lehetett ott 1404. március 6-án egy Valkó megyei, majd két nappal később 
egy Krassó megyei birtokba történő bevezetésnél.45 Nagy a valószínűsége, 
hogy amikor a király március 13-án őt tette meg az Erdélybe vezetendő 
had egyik vezérévé, ott lehetett az uralkodó mellett Késmárkon. Ez eset-
ben viszont megerőltető lett volna megjelennie március 23-án, a Baranya 
megyei beiktatásokon.46 1404. április 3-án Pozsonyból küldött felszólítást 
Tolna megyéhez, ekkor tehát ott tartózkodott, az újabb országgyűlésen. 
Ezt támasztja alá, hogy a király április 2-án, 4-én, 6-án és 9-én is innen 
küldött egy-egy őrá vonatkozó iktatóparancsot az illetékes hiteles helyek 
számára.47

Az országgyűlésen a Szentszék, és az eszközéül szolgáló főpapok ellen 
szigorú rendeletet adtak ki, amelyben a pápát megfosztották az egyházi 
javadalmak adományozásának a jogától. A legtöbb püspökség területét 
világi kormányzókra bízták. Maróti ennek következtében nyerte el a ka-
locsai érsekség kormányzójának a tisztét.48

Talán nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy továbbra is Zsigmond 
kíséretében maradt. Ennek eredménye lehetett a számára Budán kiállí-
tott május 21-i iktatási parancs kiadása. Ugyancsak itt, június 6-án és 11-
én eszközölt ki birtokot a familiárisai számára.49 Ha pedig ekkor Budán 
járt, akkor nehezen tudott volna személyesen megjelenni a május 15-i 
somogyi, a május 18-i délvidéki, a május 25-i gyulai birtokaiba történő 
bevezetésnél, míg a június 7-i szlavóniai iktatáson teljességgel kizártnak 
tekinthető a megjelenése.50 Az év nyarán Boszniában vitézkedhetett, de az 
őszt ismét királya társaságában tölthette a Felvidéken. Ezt bizonyíthatja 

42 ZsO II/1. 2668. sz. és Tringli, 2008. 250.
43 ZsO II/1. 2775. és 2786. sz. Macsói bánként, helyi ügyekben intézkedett ráadásul úgy, 

hogy a király november 6-i parancsára csak 19-én reagált. Ez inkább arra utal, hogy nem 
közvetlenül mellette tartózkodott. Bár Budáig éppen el is kísérhette az uralkodót, hiszen 
egyik familiárisa számára november 14-én innen adott ki iktatási parancsot a király. 

44 ZsO II/1. 2905., 2917. és 2925. sz. 
45 ZsO II/1. 3029. és 3030. sz. 
46 ZsO II/1. 3041. és 3067. sz. 
47 ZsO II/1. 3088., valamint 3083., 3089., 3096. és 3106. sz.
48 ZsO II/1. 5129. sz.
49 ZsO II/1. 3187. és 3227. és 3244. sz.
50 ZsO II/1. 3171., 3182. és 3229., valamint 3236. sz.
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az uralkodó által 1404. október 9-én, Véglesen és a december 18-án, Zó-
lyomban kiadott iktatóparancsa, és a december 21-i kiváltságolása.51

A neki juttatott adományok sora a fehérvári országgyűlés alatt kez-
dődött. Először az egyik legértékesebbet, a 43 településből álló gyulai 
uradalmat kapta meg 1403. november 5-én. Ekkor hozzá tartozott: Bagd, 
Krakó, Újfalu, Izsák, Turgony, Szerhet, Alsó- és Felső-Doboz, Szanna, Ka-
kucs, Szentbenedek, Györke, Gyúr, Berény, Békés, Déter, Vári, Kamarás, 
Pél, Simánd, Ajtós, Kávás, Fajdas, Köbli, Somos, Móroc, Hégenháza, Dé-
cse, Bakadegyháza, Bercsénegyháza, Keresztúr, Veresegyháza, Kondoros-
egyháza, Pitvarosegyháza, Buzirhegyesegyháza, Vagyusegyháza, Fazeka-
segyháza és Szénásegyháza mellett két Kerekegyháza és három Szentmó-
ric nevű település. Közülük Gyulán, Váriban, Pélen, Fajdason, Simándon, 
Békésen és Décsén vámot is szedtek. A király 1404. május 21-én rendelte 
el az aradi káptalannak, hogy a birtokba vezesse be Marótit. A káptalan a 
parancsnak villámgyorsan engedelmeskedett. Már június 5-én kiállította 
hitelesítő okiratát arról, hogy a beiktatás Eleki László királyi ember, vala-
mint Pál kanonok részvételével Szentháromság ünnepén (1404-ben május 
25-én) s a következő napokon megtörtént. Ez azt jelenti, hogy a parancs 
Budáról Aradra két-három nap alatt megérkezett, s a káptalan azonnal in-
tézkedett a szomszédok összehívásáról, s újabb egy-két nap múlva embere 
már Gyulára is ért. Ami a tulajdonba vétel szempontjából még fontosabb: 
ellentmondó sem a helyszínen, az összehívott szomszédok részéről, sem 
később nem akadt. Erről a káptalan szűk 12 napnyi várakozást követően 
értesítette is az uralkodót. Ez az adott korban szinte rekordgyorsaságú 
ügyintézésnek felelt meg!52

Ugyancsak november 5-én kapta meg Pekuri Demeter leszárma-
zottjai Baranya megyei birtokait (Izerő, Szentmárton és Esztyén). Bár 
az ezekbe történő bevezetését már január 11-én elrendelte az uralkodó, 
azt csak március 23-án foganatosították.53 A Krassó megyei jószágaikba 
(Szentlászló) történő beiktatására pedig a január 13-i utasítást követően 
csak március 8-án került sor.54 A nevezett személy szlavóniai törzsbirto-
kaiba történő bevezetés jogát április 2-án kapta meg, s ezeket (Peker, Gojl 
és Asszúágy) csak június 7-én vehette kézhez.55 A sértettek azonban ez 
esetben nem hagyták annyiban a dolgot, de a körösi gyűlés 1404. január 
4-én megerősítette, hogy Pekuri Demeter fiai árulóknak tekinthetők. Bár 
fellebbezést nyújtottak be, de 1405. február 27-én a bíróság is a bánnak 
adott igazat.56 Battyányi György fiainak Szentjakab nevű birtokával vi-

51 ZsO II/1. 3141., 3544., valamint 3556. sz.
52 ZsO II/1. 2713., 3187. és 3229. sz.
53 ZsO II/1. 2714., 2917. és 3067. sz.
54 ZsO II/1. 2925. és 3030. sz.
55 ZsO II/1. 3083., 3236. sz.
56 ZsO II/1. 2905. és 3697. sz.
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szont pórul járt. Erről már 1403. november 19-én közölte az uralkodó, 
hogy érvénytelenítette az adományát, mivel kiderült, hogy ők a hűtlensé-
get fiatal koruk miatt nem követhették el.57

Szintén november 5-én ígérte oda Zsigmond Marótinak Görögmezei 
Vér Miklós összes Pest- és Pilis megyei részbirtokait (Zsámbék, Monor 
stb.). Az iktatást december 23-án elvégezték.58 Az újabb iktatóparancs 
1404. január 13-án Zsámboki János, valamint Hosszúbácsi Miklós Valkó 
megyei birtokaiba történő bevezetését is elrendelte. Az iktatás március 
6-ig mind az ötvennégy településen megtörtént.59

A birtokadományok sorát az 1404. április 4-i követte. Ekkor a király 
Gyántai István, Zsámboki János, a Bodonyiak, Gombai István és Szent-
mártoni Matkó Valkó- Szerém-, Bács-, Bodrog- és Pest megyei birtoka-
ival ajándékozta meg. Zsámboki Somogy megyei birtokába (Gardus) az 
iktatási parancsot április 9-én kapta meg, melyet a káptalan május 15-én 
teljesített.60 Április 6-án kapta meg Székelli (Székely?) István, György és 
Mihály Bács megyei birtokait (Ireg, Kürt), melyekbe a káptalan május 18-
án igazolta a bevezetését.61

Vér Miklós Szeghalomban és Csökmőn lévő birtokaiba történő be-
vezetésére a király 1404. október 9-én kiadott parancsa után, november 
6-án kerített sort a váradi káptalan.62 Az adományok sorát az Arad me-
gyei Szombathely odaítélése zárta. A december 18-i iktatóparancsot köve-
tően 1405. január 21-én nyert beiktatást ennek a tulajdonába.63

Főhősünk nem csak önmagára gondolt, amikor birtokok adományo-
zásáról volt szó. Igyekezett hű familiárisait is megjutalmaztatni. A király 
a székesfehérvári országgyűlésre megérkezve, egyik első cselekedeteként 
október 26-án Maróti kérésére a familiárisának, Szilágyi Lászlónak adta a 
bán oldalán harcolva teljesített szolgálataiért Cobor János birtokait.64 Ho-
rogszegi Szilágyi László mester 1404 júniusában a bán valkói, majd 1405 
májusában bácsi alispánja volt.65

Maróti újabb, hasonló kéréssel csak fél évvel később, 1404. június 
6-án, Budán állt az uralkodó elé.66 Ekkor Szabói János fiai: Péter, Kozma, 
valamint Athaki Pál fiai: Tamás és Jakab kapott birtokot a bán familiari-

57 ZsO II/1. 2905. sz.
58 Bakács, 1982. 1169. sz.
59 ZsO II/1.: 2728., 2924. és 3029. sz.
60 ZsO II/1. 3089., 3106. és 3171. sz.
61 ZsO II/1. 3096. és 3182. sz.
62 ZsO II/1. 3431. és 3486. sz.
63 ZsO II/1. 3544. és 3615. sz.
64 ZsO II/1. 2668. sz.
65 DF 285258., ZsO II/1. 3846. sz.
66 ZsO II/1. 3227. sz.
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tásában harcolva a sebesülésükkel és a rokonaik elestével teljesített szol-
gálataik jutalmául. 

Öt nappal később Gyulai Frankot és Németi István fia Jánost jutal-
maztatta meg.67 Németi 1404. január 12. és március 3. között a bán ba-
ranyai, majd 1405 áprilisától valkói alispánja68 volt, míg Gyulai baranyai 
alispánjaként szerepelt 1400. március 15. és 1402. január 9., valamint 1404. 
január 12. és 1409. december 30. között.69

1405 márciusában pedig Bodméri Benedek és Régyi Kozma számára 
járt ki új adományt.70 Régyi Kozma 1406. június 12. és 1408. október 27. 
között bodrogi alispánjaként szolgált, Bodméri Benedek pedig 1401. má-
jus 9-én tolnai alispánjaként szerepelt.71 Maróti tehát elsősorban a várme-
gyék élén álló helyetteseit, alispánjait jutalmaztatta meg, akik familiárisai 
legfelső rétegét alkották, s biztosították számára a hozzájuk csatlakozók 
hűségét.

Az uralkodói kegy nem csak birtokadományokban nyilvánult meg. 
Az 1404. karácsonya előtt Zólyomban a bán kijárta azt, hogy unokatest-
véreivel, a Bujáki-család tagjaival együtt abban a kiváltságban részesül-
jön, hogy ezután ne legyenek kötelesek egyházi és világi bíróság előtt a 
helyi bírói székeken és a megyei generális kongregációkon megjelenni. 
Ellenük bírósági kereset ezután csak a speciális királyi jelenlét, a nádor és 
az országbíró, illetve helyetteseik visegrádi kúriáján volt indítható.72

Bár Gyula környékén az 1230-as évek elején több határjárást is meg-
örökítettek okleveleink, városunk neve egyikben sem bukkan fel. Úgy 

tűnik, hogy ekkor, ha egyáltalán létezett, máshogy hívták.73 Az első okle-
veles említése az 1332-es pápai tizedjegyzékekben található. Ebben a plé-
bánosok jövedelmének a tized részét írták össze, amint be kellett fizetniük 
a pápának. A Péter nevezetű gyulai plébános meglehetősen nagy sum-
mával, 20 garassal tartozott elöljárójának, ami figyelemre méltó összeg, 
hiszen a Vésztő melletti Csoltmonostort leszámítva a környék legjelentő-
sebb egyházas helyét jelzi.74 Ez pedig egy száz esztendővel korábban még 
nem is létező településtől igencsak elismerésre méltó teljesítmény!

A plébánosok jövedelme a plébániájukhoz tartozó ingó- és ingat-

67 ZsO II/1. 3244. sz.
68 MNL OL DL-DF 259915., ZsO II/1. 3027. sz. és Z. V. 399. 
69 MNL OL DL-DF. 78343., ZsO II/1. 1389. sz. és MNL OL DL-DF 259915., Z. V. 615.
70 ZsO II/1. 3734. sz.
71 Z. V. 449. és 564. és 252.
72 ZsO II/1. 3556. sz.
73 Rácz, 2015. 87–88.
74 Dusnoki-Draskovich, 2000. 46.
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lanvagyon nagyságából, a stólából, vagyis a hívekért végzett fáradalmaik 
(keresztelés, áldoztatás, utolsó kenet feladása, házasság megáldása) anyagi 
elismeréséből és a területükön beszedett tizedek negyed részéből tevődött 
össze.75 Mértéke tehát alapvetően a híveik számától, és azok anyagi hely-
zetétől függött. Ezekből az adatokból történészeink messzemenő követ-
keztetéseket vontak le az adott települések fejlettségére.76 A gyulai plébánia 
azonban, mint látni fogjuk, ebből a szempontból korántsem tekinthető 
szokványos esetnek. 

Noha a városunk plébániatemplomaként azonosított törökzugi 
templom még a 13. század folyamán felépült, de a régészek csak mini-
mális Árpád-korra keltezhető tárgyi anyagot, mindössze a mellette fellelt 
szemétgödörből származót, tudtak azonosítani. A templomot övező ha-
talmas méretű temetőben sem találtak egyértelműen Árpád-korra datál-
ható leletet, noha 395 sírt is feltártak benne.77

Azt azonban rögzíthetjük, hogy maga a templom óriási: 22,5 x 8,8 
méteres alapterülettel bírt. Az Alföldön kevés hozzá hasonlót ismerünk, 
csak a Peregivel, illetve a későbbi építésű Szeged-alsóvárosival lehet össze-
hasonlítani.78 Térségünk korabeli templomait legjobban ismerő Szatmári 
Imre szerint az ekkor jellemző falusi templomok átlagos mérete a 4–5 mé-
ternyi hosszúságnál nem terjedt nagyobbra. Így ő annak a meggyőződé-
sének adott hangot, hogy ha 1300 táján ekkora temploma volt Gyulának, 
akkor a településének is kellett lennie Árpád-kori előzményének!79

Ha Péter plébánosnak ekkora jövedelme volt, az aligha csak pár éves, 
inkább több évtizedes fejlődésnek lehetett az eredménye, tehát ez is afelé 
mutat, hogy a templomépítés idejét az 1200-as évszázad derekára feltéte-
lezzük. Az épület méretei pedig már önmagában magyarázhatják a papi 
jövedelem nagyságát. 

De minek kellett ekkora templomot emelni egy olyan helyre, ahol az 
azt környező településnek még sokáig nem találjuk nyomát nem csak az 
idők során elveszhető, vagy épp megsemmisülhető okiratokban, de még 
az eddig előkerült régészeti leletekben sem? 

Kérdésünkre a választ az 1390-es évek végének okleveleiben találjuk 
meg. A Zsigmond király trónra juttatásában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a Losonci család, és ő az uralkodása első éveiben ki is mutat-
ta irántuk a háláját. A család idősebb (Dezsőfinek nevezett) ágának feje, 
László nem csak az erdélyi vajdaságát tarthatta meg, de egyik első ural-
kodói cselekedeteként – feltehetően 1387. február 27-én – neki ajándékoz-

75 KMTL 550.: Érszegi Géza: Plébánia.
76 Györffy a Bihar vármegyéről írva garasonként két és fél, de maximum négy családdal 

számolt. Györffy, 1963. 588–589.
77 Jankovich, 1982. 417–418. és 421.
78 Dusnoki-Draskovich, 2000. 46.; Liska, 2015. 105–107.
79 Szatmári, 2015. 161–163.;
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ta Gyulát és a környező településekből kialakított uradalmát is. A váradi 
káptalan 1387. június 21-i bizonyságlevele szerint a birtokba iktatására 
május 22-e után került sor, s a vajda 28-án valóban Gyulán tartózkodott, 
innen datálta egyik oklevelét.80

Almási Tibor annak a véleményének adott hangot, hogy Gyula ki-
rályi uradalom lehetett az Anjou-korban, azért nem hallatnak róla a for-
rásaink.81 Karácsonyi még úgy gondolta, hogy a Gyula körüli uradalom 
megszervezése I. Károly 1313-as itteni látogatásával állhatott kapcsolat-
ban. Dusnoki József ezt pár évvel későbbre, 1323 és 1342 közé helyezte, 
amikor már konszolidálódott a helyzet, s az uralkodó felülkerekedett a 
tartományurakon. Véleménye szerint az egykori zarándi és békési várföl-
dekből szerveződhetett meg a településünket övező uradalom. Az azon-
ban számára is feltűnt, hogy míg Károly Róbert általában várközpontú 
uradalmakat alakított ki, a gyulai nem ilyen volt. Az uradalom korábbi 
meglétét azzal igazolta, hogy a Maróti János beiktatását elrendelő 1403. 
november 5-i oklevélben a király úgy nyilatkozott, hogy azon határok-
kal és megszorításokkal adományozza neki a területet, mint amelyekkel 
László vajda is birtokolta azt82 – de nézetünk szerint ebből még nem kö-
vetkezik az, hogy 1387-nél korábban is léteznie kellett volna már az ura-
dalomnak.

A település fejlődésének azonban nagy lökést adott a Losonciak ide 
költözése. László vajda az udvartartásának ugyanis egy egész palotát épít-
hetett. Erre utal az 1511-ben felbukkanó Palotahely utcanév, ahogy az is, 
hogy a család tagjai 1393 őszén Gyulán gyűltek össze, hogy örökségükön 
megosztozzanak. Valószínűleg ezt a megerősített udvarházat irányíthat-
ták az 1405 októberében szereplő gyulai várnagyok,83 így a mai vár építé-
sét is kb. egy évtizeddel későbbre kell helyeznünk.

László vajda tudatosan választhatta családi székhelyének Gyulát. An-
nak ellenére rendezte be itt a lakóhelyét, hogy voltak erdélyi birtokai is (pl. 
a később régeninek nevezett uradalom, a Küküllő megyei Szentmárton 
vagy Fehér megyében 3 szász és négy román falu, valamint a Gyulával 
egy időben megszerzett Csicsó vára), melyekből könnyebben eleget tudott 
volna tenni a vajdai tisztével kapcsolatos feladatainak.84 A család Gyu-
lához való kötődését leginkább az fejezi ki, hogy özvegye és fia, János itt 

80 Dusnoki-Draskovich, 2000. 47.; GyO 2. = ZsO I. 81. sz.; Karácsonyi, 1990. 88–89.
81 Almási, 2015. 174–175.
82 Dusnoki-Draskovich, 2000. 45–47. – az itt hivatkozott határokat akár maga Zsigmond is 

kialakíthatta.
83 Dusnoki-Draskovich, 2000. 47. és 49–50. Ha az épületet nevezhették castellumnak, ak-

kor irányíthatta castellánus, azaz várnagy. Persze, ha ezt korábban is várnak tekintették, 
akkor lehetett központja egy Anjou-kori váruradalomnak – ám ahogy kifejtettük, szerin-
tünk ennek a megszervezése későbbre tehető.

84 ZsO I. 833., 2834. illetve 128. sz.
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rendezték be a rezidenciájukat, sőt utóbbi, ahogy IX. Bonifác pápa 1398. 
július 6-i válaszából kiderül, egyenesen Gyulai Jánosnak nevezte magát.85

László vajda döntésében, hogy a családját ide költözteti, meghatáro-
zó szerepet játszhatott a templom megléte. Bizonyára a kegyúri funkci-
ót is komolyan vette, bár a család vallásosságáról csak a halálát követő 
időszakból maradtak fenn adatok. A pápa 1398. július 4-én özvegye szá-
mára hordozható oltár használatát engedélyezte, aki így utazás közben, 
vagy betegen fekve, illetve kiközösítés alatt álló helyen is hozzájuthatott a 
szentségekhez. Fiát pedig két nappal később az uralma alá tartozó plébá-
niák kegyúri jogaiban erősítette meg a szentatya.86

Témánk szempontjából azonban Jánosnak a pápához intézett másik 
kérvénye a fontosabb. IX. Bonifác ugyanis a kérésére a váradi egyházme-
gyében álló gyulai Szűz Mária templomot bizonyos ünnepnapokon felke-
resők számára, továbbá azoknak, aki annak a fenntartásához alamizsná-
val vagy ajándékkal hozzájárulnak, száznapi búcsút engedélyezett.87 Azért 
fontos a számunkra ez az okirat, mert kiderül belőle, hogy a búcsúra azért 
volt szüksége a kegyúrnak, hogy az abból befolyó összeget a templom ki-
bővítésére használhassa fel. Indoklása szerint ugyanis az egyházhoz ájta-
tosság céljából a zarándokoknak akkora tömege sereglett, hogy már nem 
fértek be a templomba. Abban az épületbe, amelyet már eddig is hatalmas 
méretűnek mondottunk! Ha egy ekkora templom is kicsinek bizonyult, 
az megengedi azt a feltételezést, hogy nem csak a szűk értelemben vett 
környék templom nélküli falvaiból jöttek ide a hívek, hanem jóval távo-
labbról is!

S valóban, a hossztengelyét az építése második szakaszában másfél-
szeresére növelték. Azt azonban kétségesnek tartjuk, hogy mindezt meg-
érte-e még Losonci János, aki legkésőbb 1403 októberében, örökös hátra 
hagyása nélkül halálozott el.88

A pápához intézett kérvényből mindenesetre kiderül, hogy a plé-
bános a magas jövedelmét nem annyira az itt lakók áldozatkészségének, 
mint inkább az idelátogató zarándokok tömegének köszönhette.

Azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy Gyula mikor tudott az egy-
kori megyeszékhely Békés, és a későbbi Zaránd megyei közgyűléseknek 
helyet adó Simánd városoknak fölébe kerekedve uradalmi központtá vál-
ni. Ebből a szempontból érdekes lehetne az az adat, hogy amikor 1341. 
május 12-én Károly Róbert megfordult térségünkben, ő a gyulavarsányi 
(akkor még csak Varsánynak írták) kúriát választotta szállásául.89 Ha lé-

85 ZsO I. 5397. sz.
86 ZsO I. 5394. és 5397. sz.
87 ZsO I. 5398. sz., bővebben idézve: GyO. 5.
88 Liska, 2015. 105–106., valamint ZsO II. 2656. sz.
89 Gyulavarsándra: Blazovich, 1996. 53.; MNL OL DL-DF. 40852.: május 6-án még Váradon 

volt az uralkodó, s talán Aradon át tért vissza Visegrádra: MNL OL DL-DF. 51142.
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tezett volna már ekkor a nagy kiterjedésű gyulai királyi uradalom a ké-
sőbbi Losonci-féle kúriával, aligha ment volna máshová megszállni…

Békés 1329-ben és 1346-ban még őrizte megyeszékhely voltát, mi-
vel ott tartották meg a megye nemesei a közgyűléseiket. Fél évszázaddal 
később, amikor Békés és Zaránd megyéknek együtt tartottak közgyűlést 
(1397-ben és 1399-ben), ezeket már Simándon rendezték meg. Közben 
azonban 1347-ben, 1360-ban és 1370-ben az ugyancsak Zaránd megyei 
Nadab adott helyet a két megye nádor által meghirdetett együttes ülésé-
nek.90

A két megye nemesei azért találkozhattak Nadabon, mivel az a me-
gyék határán helyezkedett el, így mindkettőből könnyen meg lehetett kö-
zelíteni. Valószínűleg épp a két megye összekapcsolása teremtett alapot a 
Simánd és Békés környéki földek egy uradalomba történő egyesítésének. 
Véleményünk szerint Gyula uradalmi központként történő felemelkedése 
időben Békés város megyeközpontként történő lehanyatlása, és Simánd 
felemelkedése közé tehető. Egyenes folyománya lehetett Békés és Zaránd 
megyék főispáni tisztsége összevonásának, ami viszont csak Nagy Lajos 
király uralma alatt következett be. Az így létrehozott uradalom termé-
szetes földrajzi központjának az a Gyula adódott, amelynek egyik része 
Békés, a másik része pedig Zaránd vármegye területéhez tartozott. 

Ha abból indulunk ki, hogy a gyulai uradalom akkor alakulhatott 
ki, amikor a két szomszédos megye közös vezetés alatt állt, meg kell néz-
nünk, hogy ez mikor fordult elő! 

Acsai Berend fia Márton 1346. április 28-án szerepelt utoljára Békés 
vármegye ispánjaként.91 Nem tudjuk, hogy ő volt-e még a megye vezető-
je 1347. július 30-án, amikor Nadabon együttes gyűlést tartott a nádor 
Békés és Zaránd megyék nemességének. Még ezt sem zárhatjuk ki, mivel 
még életben volt, bár egy, szeptember végén kelt oklevél már nem említet-
te a tisztségeit, viszont azt megjegyezte róla, hogy már idős ember.92

Zaránd megye ispánja ekkor a lengyel származású János fia Maró-
csuk volt. Ő a vöröskői várnagyságot cserélte fel valamikor 1340 január-
ja és júniusa között Hont vármegye ispánságával,93 majd 1342 májusa és 
1343 májusa között Bereg vármegye élére is kinevezést kapott.94 Utóbbi 
tisztét haláláig, 1360-ig viselte,95 de Hont vármegyétől 1346 márciusa és 
1347 júniusa között meg kellett válnia.96 Időközben azonban megszerez-

90 Kristó, 1981. 45–46.; Karácsonyi, 1896. I. 49–50.; Simándra Blazovich, 1996. 145.
91 AO XXX. 329. sz.
92 AO XXXI. 757., 901. sz.
93 Vöröskőre: AO XXIII. 740. Hontra: AO XXIV. 41. és 386.
94 AO XXVI. 238. és XXVII. 328. sz.
95 Ő február végén szerepelt utoljára, utódja október közepén tűnt fel: MNL OL DL-DF 4924 

és 51907.
96 AO XXX. 222. sz. és MNL OL DL-DF 259046.
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te Zaránd vármegye irányítását. Sajnos a zarándi ispánok listája eléggé 
hiányos, így nem tudjuk, hogy pontosan mikor kerülhetett sor a kineve-
zésére. Elődje, Nagymartoni Lőrinc utoljára 1338. április 28-án szerepelt 
a vármegye vezetőjeként.97 Marócsukot pedig először 1343.október 20-án 
említették ezen a poszton.98 Lehet, hogy már Hont, de az is, hogy csak 
Bereg vármegyével együtt kapta meg ezt a tisztet, de az biztos, hogy Békés 
és Zaránd vármegye 1347-es közös gyűlésekor Zarándot már ő vezette. 
Így akár azt is feltételezhetnénk, hogy először az ő személyében egyesült 
a két megye igazgatása. Ennek azonban okleveles nyoma nincs. Nem is 
lehet sok valószínűsége, tekintve, hogy nem sokkal későbbről ismerünk 
egy békési ispánt, Kölcsei Dénes fia Andrást. Róla 1349 márciusában már 
Avignonban is tudtak99, így ő tekinthető Acsai Márton közvetlen utódjá-
nak. 1356 májusáig biztosan megtartotta a tisztét, de mivel utódjáról csak 
1400-ból értesülünk, joggal feltételezhetjük, hogy ennél tovább is megma-
radhatott a hivatalában.100

Visszatérve a zarándi ispánságra, Marócsuk utoljára 1348. október 
20-án szerepelt a vármegye élén.101 Utódját e poszton csak 1365-ből ismer-
jük, de ennél jóval korábbi kinevezése vélelmezhető, már csak Marócsuk 
feltételezett 1360. évi elhalálozása miatt is. Ismerőst köszönthetünk utód-
jaként, Kölcsei Dénes fia Andrást. Ugyan ispánként csak 1365. május 30-
án említik, de a vármegyéhez történő kötődése ennél jóval korábbi idő-
szakra tehető.102 Még békési ispán volt, amikor 1356-ban megszerezte az 
itteni Egregy nevű helységet.103 Zaránd vármegye ispánságával általában 
össze volt kötve a világosi vár várnagysága. Ezen a poszton 1358. február 
18-án még Lackfi Miklóst találjuk, aki e mellett a zempléni ispánságot 
1343 óta haláláig, 1369 februárjáig bírta. Világos élén azonban őt vala-
mikor 1362. május 15-e előtt Kölcsei András váltotta fel. 1365. május 30-
án a király mellett vitézkedett Vidin alatt, s egy előterjesztés relátora volt 
zarándi ispánként. A világosi vár ügyében utoljára 1370. június 24-én in-
tézkedett, míg Zaránd ispánjaként 1366. június 20-án szerepelt utoljára.104

Mivel ebből az időből más békési ispánról nincs tudomásunk, ta-
lán nem tévedünk, ha úgy véljük, hogy Zaránd vármegye vezetésének a  
megszerzésével nem veszítette el a békési pozícióját, így feltételezésünk 
szerint őt tekinthetjük az első olyan ispánnak, aki egyszerre irányította a 
két megyét.

97 AO XXII. 202. sz.
98 AO XXVII. 703. sz.
99 AO XXXIII. 211. sz.

100 AO XL. 248. sz.
101 MNL OL DL-DF 262338.
102 AO XLIX. 274. sz.
103 AO XL. 248. sz.
104 Zemplén: MNL OL DL-DF 268349. és 5744., Világos: AO XLVI. 218., MNL OL DL-DF 

91764., Zaránd: AO XLIX. 274. sz., AO L. 502. sz.
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Azt nem tudjuk, hogy meddig maradt meg az élükön, mert a század-
fordulóig sem Békés, sem Zaránd első emberével nem találkozunk, akkor 
pedig Temes vármegye ispánja nyert felhatalmazták a vezetésükre. Köl-
cseit viszont legkésőbb 1373 szeptemberében, de lehet, hogy már az előző 
év májusától új pozícióban találjuk.105 Egy másik térség három megyéjé-
nek közös kormányrúdját vette át, amikor Mármaros, Ugocsa és Szatmár 
vármegyék élére nyert kinevezést. 1380 novembere előtt halálozott el.106

Ha helyes a kiinduló feltételezésünk, akkor ez alapján a gyulai urada-
lom kialakítására legkorábban a két megye első közös gyűlése, azaz 1347, 
de még inkább a közös főispán kinevezése, azaz valamikor az 1358–1365 
közti időszakot követően kerülhetett sor.

A Békés megyei helységeknek a központi várhoz való kötődése vi-
tathatatlan, még ha a megelőző időszakból túl kevés adatunk is van arra, 
hogy közös uradalomba szervezésükről szólhassunk. Az azonban való-
színűsíthető, hogy a zarándi rész korábban nem képezhetett egy egységet 
a békési településekkel. 1343 októberében Erdőhegyi Domokos kérésére 
bizonyították, hogy az ő és a fia: Mihály, valamint Miklós és Pósa fia: Ja-
kab birtokát képezi többek között Fövenyes, Györke, Alabián, Fejérem, 
Vadad és a Fehér Körös melletti Pelyal (=Pél?).107 Ám a zarándi terület-
rész központjának tekintett Simánd városa sem tartozhatott 1339 előtt a 
gyulai uradalomhoz. Előző évben Csanád nembeli Pál tiltakozott Simánd 
helybelieknek történő eladása ellen, s 1339 januárjában a nádor előtt az 
alperesek el is ismerték, hogy Simánd birtok fél részben Csanád esztergo-
mi érseket, Lőrinc fiait: Jánost és Tamást, Miklós magister fiait: Istvánt, 
Györgyöt és Miklóst, valamint Pongrác magister fiait: Tamást és Kele-
ment, míg a másik fele része pedig Pál magister fiát: Dénes magistert, s 
annak testvéreit: Pált és Pétert illeti meg.108

Ezek az adatok is arra utalnak, hogy a gyulai uradalom zarándi része 
csak az 1340-es évek közepét követően állhatott csak össze egy egységgé!

Mint jeleztük, az első gyulai várnagyokkal először 1405 szeptemberé-
ben találkozunk. Vízközi Péter fia András 1400. május 24. és 1401. 

szeptember 3. között Maróti János macsói bán bodrogi és bácsi alispán-
ja volt.109 Neve alapján szülőföldjéről, Marót környékéről származhatott, 
mivel ezt a térséget nevezték Vízköznek. Ozorai Pipó ispán előtt Arad 

105 MNL OL DL-DF 39479.: elődje, Lackfi István szatmári alispánja utoljára 1373 májusában 
szerepelt. MNL OL DL-DF 70558.

106 MNL OL DL-DF 95918.
107 AO XXVII. 656. és 703. sz.
108 AO XXII. 612. és XXIII. 9. sz.
109 Z. V. 164. 171. és 269. sz. és ZsO II/1.: 452. és 670. sz.
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vármegye megyegyűlésén 1405. szeptember 28-án igaznak mondták ki 
Remetei Péter fia István mester vádját a bán gyulai várnagyai és két fami-
liárisa által elkövetett hatalmaskodás ügyében. Eszerint Vízközi Péter fiai: 
Benedek és András mesterek Szentpál falu területéről Remetei száz mé-
nesbeli lovát elhajtatták.110

Ők még valószínűleg a Losonci-féle palota elöljárói lehettek. Maróti 
ugyanis, mint láttuk hivatalosan csak 1404 júniusában kapta meg az ura-
dalom tulajdonjogát. Az építkezéshez csak ezt követen kezdhetett hozzá, 
így kevéssé valószínű, hogy bő egy év alatt fel tudták volna emelni a várat. 
A korábbi palota helye az 1511-ben szereplő Palotahely nevű utca alapján 
a törökzugi plébániatemplom és az Epreskert utcai ferences templom és 
kolostor közötti lakónegyed lehetett. Ez a Szegény utcával együtt ekkor 
már a gyulai plébános tulajdonában volt. Az 1553-ban és 1579-ben em-
lített Barátok utcája a ferences templomhoz kapcsolódó házsor lehetett, 
amelynek egyik vége a Barátok hídjánál volt. Helyét pontosan meg tudjuk 
jelölni. Elég, ha a mai Ferencesek terétől, az egykori hídtól húzzunk egy 
egyenest a ferences templomhoz.111

De vajon mikor épülhetett fel maga a gyulai vár? Veress Endre gyu-
lai oklevéltára az 1415. március 26. és 1429. június 24. közötti időszakból 
négy olyan oklevelet is közöl, melyben bizonyos birtokokra (Csarna, Fö-
venyes, Györke és Vadász) úgy történik hivatkozás, hogy ezek a gyulai 
várhoz („ad castrum Gyula”) tartoznak. Ez első ránézésre elég meggyőző 
bizonyítéknak tűnik a vár létezésére. Rákeresve azonban a hivatkozott 
dokumentum eredetijére kiderült, hogy ez csupán egy II. Ulászló király 
idejében, tehát a valódi dátumhoz képest mintegy 100 évvel később készí-
tett, oklevélkivonatokat tartalmazó lista. A vár meglétének bizonyítására 
nem alkalmas. Az eredeti iratokat átolvasva ugyanis egyértelművé vált, 
hogy azokban a gyulai várra nézve semmiféle utalás nincs.112

Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy Maróti 1415 júliusá-
ban, Boszniában egy balsikerű összecsapást követően török fogságba ke-
rült, ahonnan csak 1418 tavaszán sikerült, meglehetősen magas váltságdíj 
lefizetése mellett kiszabadulnia.113 A figyelme Gyula iránt a fogságából 
történő kiszabadulását követően, különösen az 1420-as évek elején nőtt 
meg. Ennél korábban aligha számolhatunk komolyabb építkezéssel a te-
rületen.

1418 nyarán még csak panaszt tett azok ellen, akik a fogsága idején 
jogtalanul használták bizonyos birtokrészeit. 1419. június 19-én pedig el-

110 MNL OL DL-DF 53259.
111 Dusnoki-Draskovich, 2000. 79.
112 GyO 10., 15., 16. és 19., illetve DF. 267426. és DL. 79252., 10328., 11158., 11258., 12085.: A 

lista keletkezése időszakában ezek a települések valóban a gyulai várhoz tartoztak, ezt az 
állapotot rögzíthette az összeállító.

113 Németh, 2006. 56–57.
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érte, hogy a király a vitatott hovatartozású területeket az ő kezében hagy-
ja, amíg megtörténik az ügy pontos kivizsgálása.114

Az 1420-as évek elején aztán hirtelen megsokasodott a környékbe-
li zálogbirtokai száma. 1420. április 3-án és augusztus 1-én Apáti egyes 
részeit, majd augusztus 20-án Kétegyháza felét vette zálogba.115 1421 de-
cemberében Fövenyest, a következő év márciusban Erdőhegyet, júliusban 
pedig Vadászt és környező 13 falvat, míg szeptemberben Serben hatodát, 
Györke felét és Szentgyörgyöt szerezte meg zálogként.116 A sort 1424 nya-
rán Muronnyal folytatta, majd 1429 áprilisában elérte az uralkodónál, 
hogy a Vadász környéki birtokkomplexumot adományként is megkap-
ta.117 Úgy tűnik, hogy az évtized első felében kulcsszerepet játszott életé-
ben, hogy a Gyula körüli birtokait kikerekítse.

A gyulai vár felépítését, nézetünk szerint, leginkább erre az időszakra 
datálhatjuk. A vár több periódusban, a Fehér-Körös mocsaraiban, a folyó 
szigeteinek egyikén épült fel. Mivel kő nem található a közelben, ezért 
helyben égetett téglákból rakták fel a falait. A régészek megállapítása alap-
ján a munka a ma is álló téglalap alakú fal és kaputorony együttes megépí-
tésével vette kezdetét. Eredetileg csak a vár rondella mögötti fala mentén 
terveztek egy kétemeletnyi épületet, melyet egy alacsonyabb várfal kötött 
volna össze a kaputoronnyal. Mire azonban a falazással elérték az emeleti 
padlószintet, módosult az elképzelés. Maróti lemondott a palota teljes fal-
hosszban történő megépítéséről (üresen hagyta a ma Kerecsényi-kapunak 
hívott részt), viszont a falsíkot megemelte és hozzákezdett egy, a hosszú 
falsík mentén a meglévő épületrészhez csatlakozó palotaszárny kiépíté-
séhez. A Maróti által elkezdett építkezés eredetileg csak egy, az 1300-as 
évekre jellemző erősség, egy uradalmi központot felépítését célozta meg.118 
Mivel a bán figyelme először 1409-ben fordult gyulai birtoka felé, amikor 
kezdeményezte a ferences rend Váriban történő letelepítését,119 talán a vár 
építkezésének a megkezdése is ekkorra datálható.

Végül azonban a rangjához méltó, a főúri várkastélyok szintjét elérő 
épületet emeltetett, mivel közben a vár rezidenciaszerepet kapott. Az épít-
kezés második szakaszában egy reprezentatív palotaszárny megépítésére 
gondolt a hosszanti, ÉNy-i várfal mentén. Itt, egy kellemes főúri lakóhely-
ként, a külső fal megtörésével két zárt erkélyt is kialakított. Eredetileg 
nem szerepelt az építtető elképzelésében, hogy külső fallal vetesse körül 
a várat, de emiatt arra is sort kerített. Ezt már a sziget legszélére építet-

114 ZsO VI. 2269. és ZsO VII. 672. sz. (Az 1419-ben kelt oklevelet lásd a függelékben, Kenéz 
Győző fordításában. H. M. szerk.)

115 ZsO VII. 1589. és 2035., valamint 2078.
116 ZsO VIII. 1219., valamint ZsO IX. 347., 972., 746., és 978–979.
117 ZsO XI.803. és MNL OL DL-DF 12085.
118 Feld, 2000. 264.
119 Scherer, 1938. 49.

Németh Csaba ¶  Maróti János és a gyulai uradalom 129

Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   129Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   129 2022. 06. 01.   11:062022. 06. 01.   11:06



ték, ezért is dől kifelé. A palota felett lévő falszakaszt, mivel félnyeregtető 
támaszkodott hozzá, megemelték. A várfal ekkor nyerte el a mai, végig 
pártázatos formáját. A falak kívül is, és belül is be voltak vakolva. Ez az 
építkezés a régészek szerint az 1410, de még inkább az 1420 körüli évekre 
datálható.120

A várépítés első szakasza, amikor még csak egyszerű uradalmi köz-
pontról volt szó az 1410-es évek elejére tehető. Az említett déli palotának 
a megépítése talán csak a jelzett periódus utolsó éveiben történt meg, Le-
het, hogy épp ennek a munkálatai magyarázzák a bán visszahúzódását 
a politikától 1412–13 táján. Lehetséges, hogy a helyszíni szemrevételezés 
során döntött a tovább építésről is, ezt azonban a fogságba kerülése meg-
akadályozhatta. Az ÉNy-i palotaszárny csak a kiszabadulását követően, 
1418 után készülhetett el. Feltehetően a török betörések kiújulása miatt 
döntött úgy, hogy a délvidéknél biztonságosabb helyet keres úgy a maga, 
mint a családja számára. Ezért növekedett meg a szemében az ország ak-
kori középpontjában álló Gyula jelentősége. Legfeljebb az lehet kérdéses, 
hogy mi történt korábban: az említett birtokszerzéseit követte-e a vár át-
alakítása, vagy fordítva. Mindenesetre az látszik, hogy 1425-ig volt ideje 
a munkákat felügyelni. Mivel váltságdíja (40.000 arany), a kiszabadulá-
sát követő külföldi útja, valamint 1420–1422 közti birtokszerzései (17.500 
arany) igencsak megterhelhették a családi kincstárt, így logikusabbnak 
véljük az említett építkezés megkezdését az elfogadott időpontnál kissé 
későbbre, az 1420-as évek közepére tenni. Mire 1426 végén újra hadba 
szállt Havasalföldön a pogányok ellen, már készen állhatott a főúri ott-
honnak megfelelő szintűvé átalakított gyulai vára.121

Ugyancsak városunkhoz kapcsolódik a jelzett időben egy másik fon-
tos tevékenysége is. A ferencesek letelepítése városunkban. A magyaror-
szági városiasodás egyik fontos eleme a koldulórendi kolostorok megje-
lenése egy-egy helyen. Ez ugyanis azt bizonyítja, hogy a környéken olyan 
jómódú népesség élt, akik el tudták tartani a szerzeteseket. Maróti 1419. 
július 12-én, Firenzében kért engedélyt V. Márton pápától, hogy a feren-
cesek váriban álló fatemplomát kőből átépíthesse. A szentatya ebben a 
kérdésben a váradi püspök véleményét kérte ki.122 Bár a választ nem is-
merjük, valószínűleg ennek lehetett a következménye az, hogy a barátok 
Gyulára kerültek. 1452-ben ugyanis már Gyulán állt a szerzeteseknek a 
Boldogságos Szűz tiszteletére felszentelt temploma.123 Az építkezés legko-
rábbi időpontjának tehát ez esetben az 1420-as évek első felét jelölhetjük 
meg!

120 Feld, 2000. 266-268.és 273–274.
121 Németh, 2006. 62–66.: 1418 novemberében Passauban, 1419 júliusa és 1420 februárja közt 

Itáliában járt.
122 ZsO VII. 1399. és 1402. sz.
123 Scherer, 1938. 49.

130 Mezővárosok a Dél-Alföldön

Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   130Mezővárosok 3 korr 5,31.indd   130 2022. 06. 01.   11:062022. 06. 01.   11:06



A várossá válás folyamatát más módon is igyekezett elősegíteni. Erre 
utal, hogy Gyula önkormányzata engedélyt kapott tőle a pecséthasználat-
ra. Körirata szerint az itt élők Maróti János bán gyulai polgárainak val-
lották magukat. A pecsét önmagában is bizonyos önkormányzati jogok 
meglétére utal. Az adót maguk szedhették be, s részben maguk bíráskod-
hattak a helyi ügyekben. Feltételezésünk szerint Maróti további kedvez-
ményeket is biztosított városának. Talán tőle származik az a kiváltság is, 
hogy a szabad királyi városok példájára az adás-vételekről oklevelet ál-
líthattak ki. Már 1384 óta volt hetipiac hétfőnként, s még 1467 előtt az 
országos vásártartás jogát is elnyerte a város.124

Egyházai megléte, s a vár, mint rezidencia felépülte alapvetően járult 
hozzá a városi arculat kialakulásához.

A városias szükségletekre utal az írástudók egyre gyakoribb előfor-
dulása is. 1422-ben szerepel a város lakói között egy János deák, akinek a 
háza a plébánia közelében, az újfalui utcában állt. Ez az adat egyúttal arra 
is utal, hogy megindult a környékbeli falvak beolvadása a városba, hisz a 
korábbi Újfalu ekkor már Gyula egyik utcájaként szerepelt. Ahhoz, hogy 
valakit deáknak, vagy literátusnak nevezzenek középfokú iskolát kellett 
elvégeznie.125 A gyulai iskola magasabb, városias színvonaláról tanúsko-
dik, hogy a XV. század első felében már gyulai diákokkal is találkozunk 
a bécsi egyetemen. 1415-ben István, 1416-ban Balázs és László, 1423-ban 
Bereck fia Benedek, 1434-ben Máté, 1438-ban Miklós, míg 1439-ben An-
tal jelentkezett Gyulai névvel az ottani egyetemre.126

Ekkor Ajtós még különálló község volt. Ott született 1427-ben a hí-
res reneszánsz festő, Dürer Albert édesapja. A családi krónika szerint ő 
az ötvösséget Gyulán tanulta ki.127Feltételezhetjük, hogy a kereskedésbe 
bekapcsolódó, pénzzel rendelkező gyulai polgárok és környékbeli mó-
dosabb jobbágyok is vásárolták a termékeit: aranygyűrűket, ezüst gyer-
tyatartókat stb. Még náluk is igényesebb, és több pénzzel rendelkező fo-
gyasztókként jelentkezhettek a vár tisztjei, az uradalom elöljárói.128 Az 
pedig, hogy miből is származhatott az akkor itt élők vagyonának jó része, 
ugyancsak Dürer családi krónikájában találjuk meg a választ: felmenői, 
s itthon maradt rokonai java része ökrök és lovak kereskedéséből élt. Az 
sem lehet véletlen, hogy az első gyulai várnagyok is egy egész ménes el-
tulajdonításával vétették magukat észre. A gyulai vásárok egy nagyobb 
tájegység forgalmának a csomópontjává váltak.129

124 Bácskai, 1991. 18.; Scherer, 1938. 47.
125 Bácskai, 1991. 33–34.: az előkelőbb polgárok között 1493-ban 3 literátust találunk.
126 Scherer, 1938. 99.
127 Dusnoki-Draskovich, 2000. 98.
128 Bácskai, 1991. 11–12.
129 Dusnoki-Draskovich, 2000. 104. és Bácskai, 1991. 18–19.
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Gyula tehát Maróti idejétől kezdett egyre több városi szerepkört be-
tölteni, s ezt a folyamatot gondos gazdaként ő maga is igyekezett előse-
gíteni. Nem csoda, hogy Gyula neve mellett egyre többször bukkant fel 
okleveleinkben a civitas, azaz város megnevezés – de erről már egy másik 
tanulmány fog beszámolni.
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In the first part of our study, we seek to answer the following question: 
what did John of Marót do to deserve King Sigismund’s of Luxemburg 

(1387–1437) promise of the domain of Gyula? We review the events of 
the greatest rebellion, during which Ladislaus of Naples tried to obtain 
the crown of Hungary, and we review the role of John of Marót by the 
suppression of this rebellion. In the second part of the study, we try to 
review the dates relating to the development of the domain. At the turn 
of the 1350s and 1360s the common governance of the County Békés and 
of the County Zaránd secured excellent opportunities to Gyula – a settle-
ment on the border of these two counties – to become the central locality 
of the domain. Finally, we review what kind of role John of Marót did 
play in the development of Gyula. The construction of the castle and its 
development to the residence of the landlord, the foundation of the Fran-
ciscan Convent contribute substantially to the development of the urban 
image; the presence of the seal of the town refers to a well-developed local 
administration.
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