
Kolozsvármegye birtokállapotai a XV. 
században. 

Kolozsvármegye hajdan is kelet-nyugati irányban terült el, de határa 
időnkint ingadozott. Némely részei nyugaton egy ideig, mint látszik : kez
dettől fogva s a XIII. és XIV. században is, Biharvármegyéhez tartoztak.1 

1494-ben 5643, 1495-ben 5583 frt. adót vetettek ki területére.2 

Északi vonalán az Almás völgyének egy része s a Borsa folyó mente 
már inkább Dobokavármegyéhez tartozott. E tájakon, nyugatról keletre 
haladva: Nyercze, Zutor, Topaszentkirály és Berend Kolozs-, Ördögkeresz-
tur és Sólyomkő inkább Doboka-, Diós Kolozs-, a Macskás-ok részben 
Kolozs-, részben Doboka-, Fejérd, továbbá a Szamoson túl Suk vagy Zsuk, 

i 1498-ban Sebes- vagy Hunyadvárról mondja II. Ulászló király, hogy e vár 
előbb Biharvármegyéhez tartozott és áttétel árján került Kolozsvármegyéhez. (Losonczi 
Bánffy cs. It.) Ez az állítás a vár tartozékaira is értendő ; mihez képest az említett 
századokban a Körösfő helység határában eredő és innen ny.-é. irányban folyó Sebes-
Körös egész vidéke, északi és déli oldalán, (Bánffy-)Hunyad várossal.és a Kalota 
folyó mentén elterülő u. n. Kalotaszeggel együtt — mely már a XV. században is 
(pl 1443-ban 1468-ban és 1475-ben) viselte erievet (Kalothazeg, Kalathazeg, 1443: 
Bánffy cs. okítára I. 648; 1468: Dl. 27186., 1475: Dl. 27056., 1523: Dl. 36400. pag. 
125. n. 1.) — Biharvármegyéhez számítható. Bizonyíték erre egy 1249. évi eredeti 
oklevél is, mely szerint ez időben a Hunyadtól azaz Bánffy-Hunyadtól é-é.-ny. 
irányban fekvő Bikal (azaz a mai Magyarbikal), Fild (azaz a mai 3 Füld), sőt még 
Almás (azaz a mai Nagyalmás) is Biharvármegyéhez tartozott (Arpádkori új okmt. VII. 
284) • továbbá egy másik, mely szerint 1356-ban a Bánffy-Hunyadtól k.-d. fekvő 
Bedeés helységet is Biharvármegyéhez számították. (Anjoukori okmt. VI. 503.) De leg
főbb bizonyíték az a körülmény, hogy a mai Kolozsvármegyének ez az egész nyu
gati vidéke a XIII. és XIV. századi egyházi tized-lajstromok szerint ez időben, sőt 
minden valószínűség szerint az egész középkoron át nem az erdélyi, hanem a váradi 
püspökségnek, jelesül a Váradtól azaz Nagyváradtól kelet felé, a Sebes-Körös men
tén, e folyónak egész eredetéig elterülő kalotai főesperességnek alkotta kiegészítő 
részét. (1332-1337 : Pápai tizedszedők számadásai Mon. Vat. 1/1. k. 49., 50., 54.. 70., 76., 
89 1.)' Erre mutat pl. az az adat is. hogy az 1557. évi erdélyi országgyűlés szerint a 
kalotaszegi tized azelőtt a váradi püspököt és káptalant illette. (Erd. orszgy. emlé
kek II. 78.1.) Az épp említett középkori tized-lajstromok: Hunyad (Bánffy-Hunyad), 
ettől észak' felé Almás (azaz Nagyalmás), Bábon(y) és Farnos (Farnas), dél felé 
pedig • Zentel(e)ke, Szent-Király (azaz Kalotaszentkirály), Bökény, Valkó (azaz Ma-
gyarvalkó), Monostor (azaz Oyerőmonostora) és Deréte (Derite) helységeket vagyis 
egyházakat nevezik meg. Mindebből bízvást következtethető, hogy a kora-középkori 
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Visa, Báré Kolozsvármegyéhez számíthatók. Innen kelet felé olykor, külö
nösen a XV. század közepe táján, feltűnően ingadozik a megye határa, 
a szomszédos Doboka, Belső-Szolnok és Tordavármegyék felé; de azért 
e tájon nagyjából már inkább a mai határ tekinthető a régi határnak is; 
mert (Magyar-)Pete, Gyeké, Katona, Budatelke, Lompért vagy Lompérd, 
Füzkut, Szent-Mihálytelke (azaz Mezőszentmihálytelke), Ida (azaz Nagyida) 
és Paszmos, a ma Besztercze-Naszódvármegyében fekvő Kis-Sajó és Monor, 
sőt föntebb Géledén vagy Gledény, valamint a ma Maros-Tordavármegyé-
ben fekvő Alsó- és Felső-Répa (a középkorban inkább Répa vagy Répa
falva) is, aztán lefelé délnek a ma már kolozsmegyei Vajola, Bátos, Szép
lak (azaz Dedrádszéplak), Dedrád és Kis-Fülpös, innen nyugati irányban 
Tancs, Faragó, Kis-Nyulas (Mező-)Szent-Márton, ölyves, azaz Nagyölves, 
(Mező-)Szent-György, (Uzdi-)Szent-Péter, Velkér, Méhes és a két Fráta 
kolozsvármegyei helységeknek vehetők. Innen nyugatra a megye határa 
nagyjából a maival azonos, de Bányabiki (ma Bányabükk), Szent-László, 
Rákos (azaz Oláh-Rákos), Léta (azaz Magyarléta és Oláhléta), Hosdát (ma 
Hesdát) és Kis-Fenes a mai Torda Aranyosvármegyéből, a középkori 
Kolozsvármegyéhez számítandók. 

Nagy uradalmai közül a megye nyugati vidékén elterülő sebesvári 
vagy hunyadi a legegységesebb, melynek központja a bihari hegységhez 
tartozó mai Vlegyásza vagy Vigyázó havas alján, a Körös egyik mellék-
völgyében folyó Sebes mentén épült s romjaiban ma is álló Sebesvára 
vagy Hunyadvár, más néven (1522.) Kalataszegvára, illetőleg az ugyané 
havasok alján, de már fensíkon elterülő Hunyad (ma Bánffy-Hunyad) mező
város volt. Sebesvára a XIV. század elején tűnik föl. Ez idő óta egész 
Zsigmond király koráig vár volt, s a többi- hasonló erdélyi várakkal együtt 
nyilván szintén az erdélyi vajda tisztségéhez tartozott, illetőleg jövedelmé
vel együtt a vajdának volt kiutalva. Zsigmond király idejében, bizonyára 
adományként, a losonczi Bánfiak kezére került, akik már jóval 1435. 
előtt s azután később is az egész középkoron át állandóan bírták. A hozzá
tartozó nagyterjedelmű uradalom összes helységeit teljesen sohasem találjuk 
fölsorolva; mert a XIV. század végétől kezdve, amikor egyik-másik tarto-

Biharvármegye (a mai Kolozsvármegye területén) Sebesvár vagy Hunyadvár tartozé
kain is túlterjedt, még pedig északkelet felé az Almás folyó mentén legalább is 
Almás és tartozékai: 'a későbbi Almás vár tartozékai, tehát az Almás hegység mint 
vízválasztó, dél felé pedig Oyerő-Monostor, Bedecs és Derite vidékéig. (V. ö. még 
Bunyitay: A váradi püspökség története II. 78. 349. 353. III. 10—12. és odább a 
kalotai főesperességről szóló fejezetben.) Maga a Sebes-Körös forrásánál fekvő Kö-
rösfő helység azonban csak részben, annyiban számítható e megyéhez, amennyiben, 
úgy látszik, v'ámja Almás vár, majd Hunyad vár uraié volt; a helység a XIII. szá
zadban már az erdélyi káptalané illetve később cserében az erdélyi püspökségé 
lévén, az erdélyi egyházmegyéhez illetve Kolozsvármegyéhez tartozhatott. 

2 Engel id. m. 38. és 149. 1. 
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zékának sorsáról értesülünk, több helység vagy birtok kiválik belőle, más 
helységek pedig beléje kerülnek. így Jákótelke, más néven Hortlaka (Bánffy-
Hunyad közelében d.-k.) 1393-ig, Bikái azaz Magyar-Bikal (Bánffy-Hunyad 
közelében é.-k.) 1397-ig, a három Fild (Bánffy-Hunyadtól é. felé) 1412-ig, 
Kis-Mereg-Jó (Bánffy-Hunyadtól d.) 1460-ig szintén ez uradalomhoz tar
toznak; de a mondott években előbbiek királyi adomány, utóbbi pedig 
csere czímén idegen kézre jutnak. Viszont ugyancsak cserében a Bánffy-
Hunyadtól ny.-é., a megye határszélén a Sebes-Körös mentén fekvő Csicse 
helység s Nagy- és Kis-Bermen puszták (előbbi ma Csúcsa, utóbbiak nin
csenek meg) csatolódnak Sebesvár várához. Legteljesebben 1519-ben sorolják 
föl tartozékait; de e fölsorolásból is több oly helység kimarad, melyeket 
az előbbi évtizedekben részben vagy egészen e vár tartozékai között talá
lunk. Mindent összefoglalva egy város (Hunyad), s mintegy 22 helység 
vagy puszta alkotta hatalmas uradalmát; jelesül a Sebes-Körös mentén, 
nyugatról keletre haladva: Csicse, Nagy-Bermen, Kis-Bermen, Kis-Sebes, 
Nagy-Sebes, Váralja azaz Sebesváralja, Martonlaka (Marótlaka, Marótka), 
Remete Hódos (ma Hodosfalu), Fild vagy Füld azaz Felső-Füld, Ketesd 
vagy Kétest, Malomszeg, Dámos vagy Damos, Nyárszó és Sálvására; 
a Kalota vize mentén, Bánffy-Hunyadtól d. felé pedig Zentelke, Kalota (ma 
Nagykalota), Bökény vagy Bekény, Bököny (ma Bökény), Bocs, Újfalu 
azaz Kalotaujfalu, s az azóta eltűnt Czigánfalva és Csinkó. Végül a XV. 
században a (Sebes-)Körös eredeténél fekvő, előbb az erdélyi káptalan, 
majd az erdélyi püspökség birtokában levő Körösfő helység vámja is ez 
uradalomhoz tartozott, valamint a fölsorolt helységektől mintegy ívben 
körített havasok (Alpes) nagy része is, a XV. század második felében 
aranybányákkal és aranymosó-helyekkel. 

A sebesvári vagy hunyadvári uradalom XV—XVI. századi birtoko
sainak: a losonczi Bátlfiaknak, valamint a velük egyeredetű, Tomaj-
nemzetségbeli losonczi Dezsó'fleknek és Losoncziaknak (akik a XIV. 
század folyamán tordavármegyei birtokaikról olykor Régeni vagy Régöni 
s Monyoról nevet is viselnek) e megye keleti részében s az ezzel határos 
doboka- és tordavármegyei területen is nagyterjedelmü birtokaik voltak, 
melyek nagyrészét- eleinte, a XIII. és XIV. században a megye kitétele 
nélkül sorolják föl, a XV. században pedig, meglehetős zűrzavarosán, hol 
Kolozs-, hol Doboka-, hol pedig Tordavármegyéhez számítják, a melyeket 
tehát a szabatosság kedvéért alább az illető helyen: a helységeknél és 
birtokosoknál, lehetőleg már Kolozsvármegyében tárgyalnom kellett. 

E helyütt, szintén a szabatosság kedvéért, külön-külön egymás után 
veszem e nemzetség említett három ágát, aztán pedig a velők, illetőleg 
birtokaikkal összefüggő nagybirtokos családokat. 

A Tomaj-nemzetség második ismert őse: II. Dénes a Dénes fia, 
tárnokmester majd nádor, 1228-ban kapta hűségéért II. András királytól, 
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a Gertrúd királyné megöletésében részes Kacsics-nembeli Simon bán bir
tokait, jelesül Gyekát azaz Gyekét (ma és a középkorban is Kolozsvár
megye keleti részének közepe táján, de már a dobokavármegyei haláron) 
és Széplakot, a hozzátartozó összes falvakkal, pusztákkal, szabados és 
szolga népekkel együtt. Ez a Széplak a mai Dedrádszéplak helységnek 
felel meg a régi és mai Kolozsvármegyében, a Lucz folyócska mentén, 
a maros-tordavármegyei határszélen. Az adomány-levél e (kolozsvármegyei) 
birtok határait is leírja. Ebből azonban azt tudjuk meg, hogy óriási terü
lettel van dolgunk, mely nagyjából a mai kolozsvármegyei Dedrádszéplak, 
illetőleg ennek szomszédságában: a mai maros-tordavármegyei Szászrégen 
vidékétől é.-é.-keleti irányban, egyfelől az említett Lucz folyócska mentén 
é. felé, majd ezt elhagyva a Sajó folyó és Budák patak felső folyása men
tén (a régi Torda-, Kolozs- és Doboka-, mai Maros-Torda-, Kolozs- és 
Besztercze-Naszódmegyében) halad; másfelől keletre csapva a Maros men
tén terjed föl, egész az ú. n. Kelemen havasig, s a (mai) román határig 
(ad Alpes Clementis et inde ad Rusciam), a régi Torda-, mai Maros-
Tordavármegyében. E nagyterjedelmü birtokok hatalmas testéből később, 
már a XIV. század elején: Gyeké (Gyeka), Katona, Nagy-Czég, Szent-
Mihálytelke (ma Mezőszentmihálytelke), s az azóta e vidékről eltűnt Tor-
czaltelke vagy Tarczaltelke; továbbá Széplak (azaz Dedrádszéplak), Ded-
rád, Monor (ma Besztercze-Naszódmegyében), Géledén vagy Géleden, 
Geledön, Gelede, Gedelén (ma Gledény, szintén Besztercze-Naszódmegyé
ben), még szabatosabban : Felső-Geledén, s ugyané tájon az azóta eltűnt 
Rosk, végül Répafalva (ma Alsórépa és Felsőrépa, Maros-Tordavárme-
gyében) helységek (összesen 11) vehetők a losonczi Bánfiak kolozsvár
megyei birtokainak. 

Ugyané család a XV. század 30-as éveiben, kir. adományul, illetve 
zálogban, ugyané vidéken a Kacsics-nemzetség más ivadékainak, jelesül a 
szécsényi Salgaiaknak és Szécsényieknek birtokait is megszerezte. Ezek 
közül: Teke, Erked vagy Erköd, Sólymos (ma Oláhsolymos), Akna vagy 
Akana, Aknaj (ma Szászakna), Harasztos, Újfalu (ma Oláhujfalu), Ludvég, 
Péntek (ma Szászpéntek) és Paszmos helységek (összesen 9), meglehető
sen egy tagban, számíthatók Kolozsvármegyéhez; a többiek, ugyané tájon, 
mintegy 13 inkább Doboka-, s mintegy 3—4 inkább Tordavármegyében 
feküdtek, bár közülök egyiket-másikat olykor szintén számítják Kolozsvár
megyéhez. Mindezek aztán, az 1440-es évek óta, megszakadás utján, las
sankint a Hunyadiak kezére mentek át. 

Végül ugyancsak a megye keleti felében a XVI. század elején (több, 
összesen 10) más helységben (Faragó, Tuzson, Oroszfája, Kis-Czég, Domb, 
Septér, Szent-Márton, Kis-Nyulas, Nagy-Nyulas és Fizkut vagy Füzkut) 
is birtokos a Tomaj-nemzetség ez (t. i. losonczi Bánfi) ága, kétségkívül 
beházasodás utján. 
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A Tomajok másik ága: a losonczi Dezsőfiek, többféle cz.tnen, 
többfelé voltak birtokosok e vármegyében, jelesül annak szinten kelet, 
felében. E birtokaik történetének külső képe azonban meglehetősen össze
kuszálódik az által hogy Dezsófi id. és ifj. László es Zsigmond az 1467. 
év dé i a d á s b a n ^észtvevén, birtokaikat Mátyás király másoknak ado
mányozta akikről e birtokok még ugyané korszakban részben ismét 
másokra szálltak át. A könnyebb áttekintés kedvéért tehát röviden sor iba 
veszem itt különböző czímen bírt jószágaikat. 

M g a XIII. század elejéről eredő birtokaik közül a XV. szazad 
folyamán a többé-kevésbbé kolozsvármegyeieknek vehető: Sajó azaz K.s-
v a S Feteö Sajó (ma Kissajó, Beszterczétő. d,k., Besztercze-Naszódmegyé-
ben G e d é , a z a z Alsó-Oe.edén (ma Gledény, szintén Besztercze-
Naszódmegyében), Reparálva (ma A.sórépa és Fe.sőrépa Maros-Tordavar-
megyében) Vajola, Szarvasmező (ma nincs meg, de szmtén Vajola v,dé-
Tén fekhetett) s Bátos helységeket (összesen 6) találjuk kezükön azon a 

, , hol ma Kolozs Besztercze-Naszód és Maros-Tordavármegyék 
; f s : S g e e k végül Kamarás azaz Puszta-Kamarás helységet (odább 
„ g Mocs közelében), mely már 1325-ben a Tomaj-nembel, Dezsőnek 
1 S . s ő f i áe ősének) jutott. Mind e birtokokat, mint a föntebb mar meg-

Z három hűtlen Dezsőfi jószágait, némely más, Torda- és Kükülló-
; a W g é e l l á t ó birtokok részeivel együtt, (1467.) kedvelt hívének, 

& HÍ Unpor lános királyi udvari katonának (a ki a pozsega-varmegyei 
Oriav váráfól a király kívánságára lemondott) és általa édes testvéreinek, 
S ó i n a k és Lászlónak adományozta Mátyás király (Szarvasmezot ugyan 
,V „rrtlífík de a későbbi adatokból ítélve, e helységet vagy pusz-

r i i ^ r d l á ^ a t e t t ék ) . E birtokok (az e se t l en Kamarást azaz 
Pusz Kamarást kivéve) egy 1473-ban kötött, s u g y Matyas, mmt 1. Ulászló 
Uir v i ta l megerősített kölcsönös örökösödés; szerződés értelmeben, a 
király aitai n g g d i y o k m a g v a s z akadtaval 
XVI. század elején 1507 150^) D e z s ő { . ^ ^ ^ 
Sfnhi Mihályra szálltak at. — ^ »j<»"u . . . . . , , 
ÍV -V v L l a Felső-Sajó és Géledén) azonban, ennek halálával es 
b ' J v a i ' M«vás király Bátorí István országbírónak és erdélyi 
magvaszakadtaval M y<*_ * ™ y

 u l á s z l o k i r á l y 1 4 9 2 -ben a neve
vajdának adományozta, mely £ o m a n £ ^ ^ 
Ü : S t V á \ t n r t r t é S L 7 y r z e r £ n t egyezség utján losonczi Dezsőfi 
U S — g t U Vajola, Pelső Sajó és Géledén) ^szint pedig 
1 nádasdi Ungorok adományából (Sajó, Vajola es Alsó-Geledén a XV. 
L á z . v \ Z és a XVI. század elején a losonczi Dezsőfi l.onató, (mmt 
szazaa v g , B t, , M i k l ó s és fiai kezére kerültek. 
M g , 7 Í s n S Í . W ( W ~ * - « * I * * vo,t a K o — 
tói felé fekví, Msa-szolnok.ármesryei Csicsa v a m k t e tartozott Va.da-
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hűtlen három Dezsőfi bif tokát, Mátyás király a Szerdahelyieknek vagy szer
dahelyi Imrefieknek adományozott, de amelyet késóbb a moldvai vajdák, 
mint szintén Csicsó vár urai kezén találunk. 

E helységtől nem messze kelet felé: Mező-Szombattelke és Puszta-
Kamarás ugyané Dezsőfiek belső-szolnokvármegyei bálványosi várához tar
tozott, melyet, e két helység részeivel együtt, az erdélyi lázadás alkalmával 
(1467.) a váradí püspökségnek adományozott Mátyás király. 

Ugyané tájon, de kissé távolabb dél és nyugat felé: Magyar-Fráta 
Oláh-Fráta és Botháza, továbbá Korpád helységekben, a magvaszakadt 
Magyarfrátai János és Botházai György illetve Korpádi György birtok
részeit kapta Erzsébet királynétól és V. László királytól Losonczi Dezső 
erdélyi vajda. E birtokokban azonban később sem őt, sem családját nem 
találjuk benne. 

Végül ugyanez időtájt (1451., 1457.), ugyanez a Losonczi Dezső s 
fiai László és Zsigmond Hunyadi Jánossal szemben a Kolozsvármegyéhez 
számítható Teke, Péntek és Paszmos, valamint némely más e vidéki, oly
kor szintén e megyéhez számított, de inkább torda- illetve dobokavár-
megyei helységek részeihez tartottak jogot, csere czímén, melyet Hunyadi 
János állítólag nem akart érvényesíteni. 

Mindent összefoglalva tehát a losonczi Dezsőfiek időnként, különféle 
czímeken, mintegy 16 helységben voltak birtokosok e vármegye keleti 
felében. 

A Tomaj-ok harmadik ága: a Losoncziak ugyancsak a megye 
keleti felében földesurak, mindenütt a Kacsics-nembeliek, jelesül a XIII. 
század óta s főleg XIV-ik században, de, úgy látszik, a XV-ikben is a hűt
len Simon bán, a XV-ik században pedig a Szécsényiek után; előbbi czí
mén : Gyeké, Katona, Nagy-Czég, Puszta-Kamarás, Mező-Szombattelke 
(utóbbi kettőben csak 1349-ig), Szent-Mihálytelke (ma Mezőszentmihály-
telke), az azóta e vidékről eltűnt Torczaltelke vagy Tarczaltelke -és Nyárló 
puszta; továbbá Széplak (azaz Dedrádszéplak), Dedrád, Monor (ma Besz-
tercze-Naszódmegyében), Géledén azaz Felső-Geledén (ma Gledény, szin
tén Besztercze-Naszód megyében), s ugyané tájon az azóta eltűnt Rosk és 
Szarvasmező, aztán Répafalva (ma Alsórépa és Felsőrépa, Maros-Torda-
vármegyében), végül a Kolozsvármegyéhez is számítható Sajó azaz Kis
vagy Felső-Sajó, összesen tehát mintegy 14—16 helységben vagy pusztán; 
a Szécsényiek után pedig a XV-ik században, úgy látszik, házasság utján: 
Teke, Erked vagy Erköd, Sólymos (ma Oláh-Solymos), Akna (ma Szász
akna), Harasztos, Újfalu (ma Oláhujfalu), Ludvég, Péntek (ma Szászpén
tek), Paszmos és Sajó azaz Kis- vagy Felső-Sajó (összesen 10) Kolozs
vármegyéhez számítható, s ezenkívül még ugyané vidéken mintegy 13 
inkább doboka- és mintegy 4 inkább tordavármegyei, de olykor szintén 
Kolozsvármegyéhez számított helységben. Utóbbi, t. i. a Szécsényi-féle 
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németi vagy nempti, laczkházi Laczk(-fi) családnak (melyet másként 
Nemptii, Németit vagy Laczkházai, később pedig bálványosi vagy németi 
Bánfi néven is neveznek) adományozta, a melyről aztán, magvaszakadván, 
e birtokok belső-szolnokvármegyei bálványosi várukkal, s ennek e vár
megyei valamint dobokavármegyei tartozékaival együtt, 1456 ban részben 
a Vár(a)daiak, részben pedig, mint már láttuk, a losonczi Dezsőfiek 
(1458. óta egy ideig, bár visszaéléskép és erőszakosan a vingárti Gerébek) 
kezére kerültek, szintén királyi adományként. 

Ugyanez időtájt: az 1430—1450 es években a szécsényi Salgaiak 
illetve Szécsényiek: Teke, Erked, Sólymos, Akna, Harasztos, Újfalu, Lud-
vég, Péntek és Paszmos kolozsvármegyei s a szintén e megyeinek vehető 
Sajó azaz Kis- vagy Felső-Sajó (összesen 10), már emlegetett helységekben 
voltak birtokosok, a kikről aztán e jószágok, különböző czimeken, a 
losonczi Bánfiakra és Dezsőfiekre, illetve a Losoncziakra és Hunyadiakra, 
s ezekről később ismét másokra szálltak át. 

Ugyancsak a Kacsics-nemzetségből valók a harinnai vagy szészármai 
Farkas-ok, a kiket ugyané vidéken a XV. század folyamán : Ida (ma Nagy
ida), Báni vagy Bánya (ma Szászbanyicza), Kozmatelke és Szent-Mihály-
telke (ma Mezőszentmihálytelke) részeinek birtokában találunk. Ezenkívül 
azonban ugyanők különféle czimeken, több más birtokot is szereztek e 
tájon. Jelesül 1475-ben az ekkor Kolozsvármegyéhez számított Magyar-
Filpös (ma Magyarfülpös, Maros-Torda vármegyében) és Szász-Filpös (ma 
Kisfülpös, Kolozsvármegyében), továbbá Tancs, El(y)ves vagy Ölyves (ma 
Nagyölyves, Maros-Tordavármegyében) és Szent-András helységekben, a 
hol Mátyás királytól a hűtlenségbe esett farnasi Veresek birtokait kapták, 
melyeket ugyané király előbb az azóta magtalanul elhalt monoszlai Csupor 
Miklósnak adományozott.. 1485-ben Héderfá(ja)i Mihálylyal magtalan halál 
esetére kölcsönös örökösödési szerződésre lépvén, kétségkívül e szerződés 
alapján kapták 1494-ben II. Ulászló királytól ennek a Héderfá(ja)i Mihály
nak, ekkor már mint néhainak: Ludvég, Harasztos, Újfalu és Akna helysé
gekben bírt részeit, melyek előbb szintén Kacsics-ok azaz a Szécsényiek 
és szécsényi Salgaiak birtokai voltak s ezekről szálltak a Hunyadiakra s 
tőlök a Héderfá(ja)iakra. Végül, valószínűleg vétel utján, Dedrád, Katona 
és valamelyik (tehát vagy Doboka- vagy Kolozsvármegyéhez számítható) 
Sajó helységben voltak birtokaik. Úgy hogy, mikor 1502. végén a néhai 
Tamás fia János sógorával bikoli Biklí János hunyadvármegyei ispánnal 
egyezségre lépett, már 12 kolozsvármegyeinek vehető helységet (Báni, Ida, 
Ludvég, Harasztos, Újfalu, Szent-András, Tancs, Akna, Sajó, Katona, Szász-
Filpes és Kozmatelke) sorolnak föl birtokában; Elyvest vagy Ölyvest t. i-
1479-ben a Oyulakutaiaknak, Szent-Mihálytelkét pedig a XV. század végén 
bongárti Porkoláb Demeternek eladták. 

A zűrzavarosán egymásra következő birtok-változások miatt, tehát 
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a nagyobb szabatosság kedvéért, hasonlókép önállóan kell itt összefoglal
nom a Hunyadi rokonság e megyei birtokviszonyait is. Hunyadi János 
részint 1. Ulászló királytól adományul kapta (magszakadás czímén a Szé-
csényi illetve losonczi Bánfi család egyik ága után), részint csere illetve 
vétel utján a Losöncziaktól szerezte a következő, eredetileg Szécsényi-féle, 
Kolozsvármegyéhez számítható (összesen 10—12) birtok, u. m. Teke, 
Erked, Sólymos, Akna, Harasztos, Újfalu, Ludvég, Péntek, Paszmos és Sajó 
azaz Kis-, vagy Felső-Sajó, (végül az olykor szintén Kolozsvármegyéhez 
számított, de inkább Tordavármegyéhez sorolható Magyar- és Szász-Filpes) 
részeit. E birtokokat Mátyás király 1458-ban a beszterczei uradalommal és 
grófsággal együtt nagybátyjának: horogszegi Szilágyi Mihálynak adomá
nyozta, a kinek halálával azonban, vagy talán még előbb, ismét visszajutot
tak azok a Mátyás király kezébe. Ugyanő 1463-ban Harasztos, Újfalu és 
Ludvég 1464-ben pedig Akna helységet szent-iváni Székely Mihály és 
Héderfá(Ja)i István beszterczei kir. várkapitányoknak adományozta. Székely 
Mihály az 1467. évi erd. lázadáskor szintén hűtlenségbe esvén, e négy 
helységben bírt részei királyi adományul a monoszlai Csupor Miklós erd. 
vajda kezére jutottak, a Héderfá(ja)i Istvánnak adományozott részek pedig 
a valószínűleg ez Istvánnak fia Mihály által a harinnai Farkasokkal kötött 
örökösödési szerződés illetve az ez alapon történt királyi adomány utján 
1494-ben utóbbiakra szállottak át. — A Hunyadi-ház e vidéki, említett 
többi birtokait, jelesül Sajó, Paszmos, Erked, Teke, Péntek és Oláh-Soly-
mos helységeket Mátyás király 1464-ben Szobi Péter beszterczei királyi 
várnagynak s fiainak Mihálynak és Jánosnak adományozta. Ily módon 
e királyi család e vidéki összes birtokai 1462—1464-ben idegen kezekbe 

mentek át. 
Hunyadi János ezenkívül e vármegye d.-ny. részében, a hol Torda, 

hol Kolozsvármegyéhez számított, de már inkább Tordába sorozható 
Léta várát is bírta egy ideig, e két megyében fekvő tartozékaival együtt, 
melyek közül Léta (ma Magyarléta és Oláhléta, Torda-Aranyosvármegyé-
ben), Szent-László, Hosdát (ma Hesdát, u. o.), Fenes azaz Kis-Fenes (u. o.), 
Barbátfalva (ma nincs meg) és Rákos (ma Oláhrákos, u. o.) Kolozsvár
megyéhez számíthatók. 

Léta vára kétségkívül kezdettől fogva királyi vár volt a XV. század 
közepéig, s mint több más erdélyi vár, állandóan a mindenkori erd. vajda 
tisztsége alatt állt, illetve neki volt kiutalva, a ki saját embereivel rakta 
meg s innen intézte vagy intéztette az illető megye (pl. 1408-ban Ko-
lozsmegye) területének ügyeit is. I. Ulászló király herepei Erdélyi más
ként Herepei Márknak (1441—1443.), Hunyadi János kormányzó pedig 
kusalyi Jakcs Mihály erdélyi.vajdának és rokonainak (1450.) adományozta. 
De már ekkor a Dengelegi Pongrácz özvegye: Klára asszony (a Hunyadi 
János nővére) tartott hozzá jogot, a ki aztán 1456-ban három fiával vala-
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mint Hunyadi Jánossal együtt, mint eddig is békésen bírt jószágaikat, 
királyi adományul is megkapta. A Hunyadi Jánossal ekként sógorsági 
viszonyban állt Dengelegi Pongrácz ivadékai: a dengelegi Pongrácz-ok, 
jelesül e Pongrácz fia János és ennek fia Mátyás, az egész XV. század 
folyamán bírták e várat; e Mátyás halálával és niagvaszakadtával pedig 
11. Ulászló király rendeletére, zálog czímen a Mátyás özvegye Perényi 
Orsolya foglalta el azt. Orsolya asszony valamikor 1504. táján gyarmati 
Balási {azaz Balassa) Ferenczhez menvén nőül, e vár és tartozékai 
e második férjének kezére kerültek. 

A dengelegi Pongrácz-ok ezenkívül a Léta várával mintegy szem
közt, a megye é.-ny. részében az Almás folyó mentén feküdt Almás várát 
és tartozékait is bírták egy ideig, jelesül 1470. óta, a mikor e vár előbbi 
birtokosainak: a Pelsőczieknek vagy Vámosiaknak más néven pelsó'czi 
Bebekeknek (a kik azt mintegy 100 évvel előbb Nagy Lajos királyt ól kap
ták) a Pelsőczi Imre vajda fiában Pálban magvaszakadt. A dengelegi 
Pongráczok kihaltával (1500.) e vár és uradalma, királyi adományban 
illetve egyezségileg a Korvin János, az ő halálával fia Kristóf herczeg, 
6 utána pedig a király különös engedelmével: a Korvin János özvegyé
nek : Beatrixnak és leányának Erzsébet herczegnőnek kezére ment át, 
majd ezek elhunytával a Somi Józsa birtokába került, bizonyára királyi 
adomány czímén. Almás vár tartozékait egyszer sem sorolják fel pontosan. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a vár vidékén időnkint Almás vagy Nagy-
Almás város, odább nyugatra Nyíres, keletre Szent-Mihálytelke (1365. 
táján, bizonyára csak részben), Bócz (részben, ma nincs meg), továbbá 
Vásártel(e)ke, Lapupatak, Forgácskut, Tóttelke, a két Petri és Argyas, 
végül, odább délre Nádas vagyis Nádastelke vagy Oláh-Nádas (eredetileg 
a kolozsmonostori apátság birtoka), hozzátartozott. Úgy látszik, nem szá
mították e vár uradalmához, de ezzel együtt adományozták vagy bírták a 
dobokavármegyei Búza várost is, melyhez Kolozsvármegyéből is tartozott 
(egészben vagy részben) három helység, u. m. Gyeké, Budatelke és Örmé
nyes (ma Mezőörményes), e megyének ép ellenkező oldalán, Kolozsvártól 
kelet felé. E helységeket azonban 1507-ben és 1510-ben már nem a Somi 
Józsa, hanem a gergelylaki Buzlai Mózes birtokában találjuk. 

A dengelegi Pongráczok végül, a XV-ik század második felében 
és a XVI-ik század elején ugyancsak a megye keleti felében Arankut és 
Báré helységekben, — a XV. század végén a farnasi Vereseknek Almás 
vár közelében fekvő négy jószágában, t. i. Bócz, Szent-Mihálytelke, Topa 
és Alsó-Fild helységekben voltak, nem tudom mily czímen, birtokosok • 
s 1498. táján a Tamásfalviaknak ugyané tájon fekvő három Fild helység
ben levő, az 1470-es években pedig a Györgyfalviak Kolozsvártól d.-k. 
fekvő Györgyfalva és Pata helységekben bírt részeit „bitorolták." Mindent 
összefoglalva tehát, amennyiben a hiányos adatokból kiolvasható, 2 várat 
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(Léta és Almás), egy várost (Almás vagy Nagy-Almás) s mintegy 20—23—25 
helységet tartottak időnként (mintegy ötöt állítólag jogtalanul) kezükön. 

Almás vára és az altnási uradalom szomszédságában, inkább nyugat 
felé, különösen az Almás patak mentén, meglehetősen egy tagban egy 
másik birtoktest terült el, melyhez Magyarnagyzsombor vidékétől d.-ny. 
haladva, a következő 7 helység illetőleg puszta tartozott, u. m. Zutor vagy 
Zudor (ina Zutor), Bozolnok vagy Bozolnoktelke (hajdan is, ma is puszta, 
ma Bozolnok néven), Nyércze vagy Nerce avagy Nyercze, Nercze (ma 
Nyercze), Középlak, Dezsőfalva másként Almás (ma nincs meg, de két
ségkívül a mai Nagyahnás határrészei értendők), Bábon vagy Bábony (ma 
Bábony) és Kökénpataka vagy Kökénpatak (ma Kökényes). 

E birtoktest a Kraszna- és Közép-Szolnokvármegyében is birtokos 
középlaki Kémeri családé volt, mely ezenkívül megállapíthatólag már az 
1420-as és 1430-as évek óta: Középlaki és zutori vagy középlaki Zutori 
nevet is viselt, s a melyből a zutori, (középlaki) vagy kémeri Tamási 
vagy Tamás-fi, a kémeri vagy középlaki (István-fi) és Erdélyi, továbbá 
a zutori Dávid, végül (valószínűleg) a középlaki vagy szent-királyi Ispán 
vagy Espán család is kiágazott. Tagjai (Kémeri néven) 1436-ban az e vi
déktől kelet felé eső Magyarszentpálból eredő Szentpáliakkal együttesen 
kapják e helységeket (ekkor Bábon kivételével) királyi adományul. Utób
biakat azonban később nem találjuk benne ezek valóságos birtokában. 

A XV. század folyamán, (az ideiglenes jellegű elzálogosításokról itt 
nem is szólva), a fölsorolt hét jószág ez eléggé kiterjedt rokonság birto
kából nagyobbrészt idegenek kezére került. így 1461-ben ezek részeit az 
István-fiak, cserében bizonyos középszolnok- és krasznavármegyei birtoko
kért, a Dobokavármegye felől szomszédos sólyomkő! Ördögöknek adták, 
a kiket aztán e czímen e részek birtokába pl. 1482-ben is beigtattak; 
1478-ban pedig a Tamásfiak vagy Tamásiak ugyané helységek más részeit 
(ekkor Bozolnok pusztát nem említik) Sombori Péternek adták el, a ki 
viszont ugyanezeket ugyanekkor Szilvási (Angyalló-fi) Jánosnak, ez pedig 
1486-ban Siroki Mátyásnak adta el. Később, a XV. század végén és a 
XVI. század elején, kétségkívül női ágon illetőleg e rokonságba történt 
beházasodás czímén, több család jogot tartott a fölsorolt birtokok egyi-
kének-másikának részeihez, avagy bírt részeket ezekben, pl. a Keczeliek, 
Dobaiak és Oéresiek, főieg pedig a dobokavármegyei Kecset-Szilvás 
helységből származó Szilvásiak, a kik (Kristóf és fiai) 1502-ben: Dezső
falva, Középlak, Zutor és Kökénypataka helységekben levő jószágukat a 
szamosfalvi Mikoláknak adták, cserében belső-szolnokvármegyei birtokokért. 

Az almás-vári uradalom, illetőleg a középlaki vagy zutori ép most 
tárgyalt birtoktest közvetetlen szomszédságában: Tamásfalva, Farnos vagy 
Farnas, a három Fild vagy Füld és Bikal azaz Magyar-Bikal, s innen dél 
felé a Kalotaszegen, le egészen Valkó azaz Magyar-Valkó, Keleczel és 
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Kalota-Ujfalu, — keleti irányban pedig, de szintén megszakításokkal: Topa 
azaz Pusztatopa s ettől délnek Szent-Mihálytelke (a mai Magyarszentpál 
és- Magyarnádas szomszédságában íeküdt, de ma már eltűnt) Vataháza és 
Bócz vidékén, (s ezenkívül olykor itt-ott másfelé is a megyében), több 
egyeredetű család volt birtokos, melyek egyike szegényebbnek maradt, 
másika vagyonosabbá lett, sőt hatalomra és befolyásra is szert tett e tájakon. 

1. Elsőnek itt azt a családot vagy rokonságot említem, mely az 
Almás vize mentén fekvő Tamásfalvárói vagy az odább d.-k. eső Bikáiról 
vagyis Magyar-Bikalrói időnkint, olykor felváltva: Tamásfalvi, Bikali, ., 
Magyarbikali, tamásfalvi Erdélyi, tamásfalvi Vitéz, bikali Vitéz és 
bikali Kis néven nevezte magát, kezdetben pedig, a XIV. század közepe 
táján, a mikor még családnév nélkül is fölmerül, a többi ággal közös: 
Valkói vagyis Valkói vagy Valkai és Eornasi vagy Farnasi nevet is 
viselte. 

Birtokai részint már a XIV. század első felében, részint pedig ké
sőbb : Tamásfalva és ettől kelet és dél-kelet felé Topa, Szent-Mihálytelke, 
Vataháza és Bócz, dél-nyugat és dél felé a három Fild vagy Füld (1415. 
és később), Farnas vagy Farnos, Bikal azaz Magyar-Bikal (1397. óta), még 
délebbre a Kalotaszegen: Valkó azaz Magyar-Valkó és az ennek határában 
alakult Nyirszeg másként Nagybércz (1449. és előbb), Keleczel (1408. és 
később) és Újfalu azaz Kalota-Ujfalu (1483. és később); továbbá a me
gyének épen ellenkező azaz d.-k. sarkában fekvő Tancs (1446.); végül, 
minden bizonynyal női ágon vagy házasság utján, az ugyané vidéki Gyeké 
(1449.) és Báré (1473.), a Kolozsvár melletti Szucsák (1449.) és az ugyan
csak Tamásfalva melletti Középlak (1498. 1506.), mindent összevéve tehát 
időnkint mintegy 15—19 helység részei. 

Birtokait eléggé meg is tudta tartani. Csupán Topa és Szent-Mihály
telke részeit idegenítette el a farnasi Vereseknek illetve szent-mihálytelki 
Tompáknak (1459.); Bikal részeit adta el az Ujbudaiaknak (1471); és a 
három Fild részeit a danki Vajdáknak (1475.), a kiktől egyébiránt előbb 
(1466.), ugyanott, vásárolt is részeket. Ugyancsak fildi birtokait 1498-ban 
a farnasi Veresek, nagylaki Jaksicsok és dengelegi Pongráczok, — Topa, 
Szent-Mihálytelke, Bócz, Tamásfalva, Bikal azaz Magyar-Bikal, három Fild, 
Farnas, Valkó, Keleczel és (Kalota)-Ujfalu helységekben bírt részeit pedig 
a II. Ulászló király uralkodása elején, a losonczi Bánfiak bitorolták. 

2. Másként jártak a velők egyeredetű Fartiasiak vagy Farnosiak 
másként farnasi Veres-ek, a kik részt vévén az 1467. évi erdélyi láza
dásban, birtokaik nagy részét elvesztették. E birtokok közül ősieknek 
mondhatók s már a XIV. század folyamán kezükön vannak Bánffy-Hu-
nyadtól észak, észak-kelet és kelet felé: Farnas vagy Farnos, Tamásfalva, 
Topa, Szent-Mihálytelke, az azóta eltűnt Vataháza és Bócz (Magyarszent
pál és Magyarnádas vidékén); továbbá a Kalotaszegen : Valkó s az ennek 
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u ^ Ü & írták Nvírszeg más néven Nagybércz, Kis-Kalata, Keleczel és 
KlotaTüi U r a XV s z L d folyamán adományban kapott vagy szerzett 

(Kalota- Újfalu, L XV, h á r o m R I d v a g y Füld (1433. 
T a * K S S * S ? ^ S ^ néven ivántelke vagy Hortlaka (, 446. 

L l ü t t n T a vármegye keleti felében, mindig keletebbre haladva, 
S í t d. k zígáig: Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza (1440. 

S a kir adomfny, f457., illetve 1459. óta ^ J ^ J ^ ™ ^ 
*i A -u„. TnrHá Aranvosvármegyében, mar 1467. előtt), Magyar-barmas 
r r o i T l f s L á - Nagy- és K.Sármás, hasonlókép), Tuzson (1466. óta 
a £ n ' Í r f o i b (magMeződomb, hasonlókép) ö,(y)ves vagy El(y)ves 
S Naevölvves Maros-Tordavármegyében, 1440. óta királynői adomány 
S í b V S más néven Mező-Szi.vás avagy Vajda-Szilvás, Oláh-Szilvás, 
IZÍ Szilvás vagy Nagy-Szilvás (ma Mezőszilvás, 1448. körül maganado-

3 £ 3 & ^ ^án>'Faragó (145L csere illetől ;̂é'elutjá")' 
Kozma ke ^már 1482. előtt), Tancs (már 1455. előtt, sőt bizonyára 
m l T ó al előbb), Szent-András (1450. óta vétel utján), Szász-F, Ipös 
7ma Kisfüloös 1443. óta cserében, Magyar-Filpessel együtt, mely a 
„omszédságban fekvő mai maros-tordavármegyei Magyarfülpösnek felel 
m T de a középkorban már inkább Tordavármegyéhez tartozott); 
a z Wvane tájon (ma szintén Maros-Tordavármegyében) fekvő Unoka, 
mely* hol Torda, hol Kolozsvármegyéhez számítanak, de a mely mar 
inkább Tordavármegyében feküdt (kormányzói adományul 1447. óta); 
L e ü l zálogban Nádasd vagy Nádas azaz Magyarnadas (Kolozsvártól ny.-é.), 
melv azonban 1467-ben szintén a többi birtokok sorsára jutott; azaz min
dent összevéve mintegy 31, illetőleg a bárom utóbbit is ideszámítva mint-
C g Y ^ i n d S ' közül a Benedek és János hűtlensége következtében a 
Mátyás király adománya alapján, 1467-1468. tajan vagy esőbb, több 
tótokuk vagy birtokrészük idegenek kezére került. Jelesül a nagylaki 
birtokuk vagy é 1472-ben: Farnas, Felső- és Közép-Frtd, 
í S Í Z v . o ^ v l , Kelecze, és (Ka,ota-)Ujfa,u, 1482 ben a 

o n i Veres István halálával és magvaszakadtul ped.g ugyané helysé
gek valamint AlsóFild, Topa, Szent-Mihálytelke Bócz és „ e k k o r egy-

I i l r ü l ő Kozmatelke (összesen tehát 12) helység részeit. Mindezek 
3 £ l t o k b a n az utóbb említett t. i. Veres István-féle birtokok, a .1. U.ászló 
király uralkodása elején már nem a Jaks.csok, hanem a denge eg Pon-
erácz Mátyás birtokában vannak, az egyetlen Kozmatelke kivételével mely-
% sem ekkor, sem később nincs többé szó. - Nagyfáim Marton 
e l k a p t a 467-ben, szintén kir. adományul: Alsó-Fild, Tamasfa va, 
T!Szent-Mihálytelke és Bócz, valamint a zálogos Nádasd (vagy Nádas, 
IZ Magyar-Nádas) részeit, melyek közül utóbbi tulajdonkép a Szomor-
dokiaké volt s később a Marton Mihály kezéről fejváltsagu. a horváti 



310 CSÁNKI DEZSŐ 

Peres János kezére került, a kitől aztán a Szomordokiak kiváltották. 
Ugyancsak a horváti Peres János birtokában találjuk a XV. század végén 
a f. Veres Benedek és János vataházi részeit is. Monoszlai Csupor Miklós 
erd. vajda kapta. 1468-ban az ekkor Kolozsvármegyéhez számított Magyar-
Filpös és Szász-Filpös, továbbá Tancs, Öl(y)ves és Puszta-Szilvás vagy 
tán inkább Szent-András (az oklevélben helytelenül: Puszta-Almás áll) 
helységeket, melyek aztán az ő halálával és magvaszakadtával, 1475. ele
jén, szintén kir. adományban a harinnai Farkasok birtokába jutottak. (Ekkor 
már „Puszta-Almás" helyett határozottan Szent-András áll az illető okle
vélben.) Ugyanők bírják e helységeket az 1490-es években is, az egyetlen 
ÖI(y)ves kivételével, melyet 1479-ben a Gyulakut(a)iaknak eladtak, a kik 
ezt az 1490-es években is kezükön tartották. — Hasonlókép monoszlai 
Csupor Miklós kapta 1468-ban, Tuzson, Méhes, Puszta-Szilvás, Tömb és 
Faragó, továbbá Magyar-Sármás, Oláh-Sármás és a Kolozsvármegyéhez 
számított Unoka részeit, melyek közül az utóbbi hármat, az ő halálával 
és magvaszakadtával, 1475-ben Piski Györgynek és Istvánnak adomá
nyozta Mátyás király; az előbbieket pedig, ha talán nem is valamennyit, 
somkereki Erdélyi Jánosnak illetve feleségének Jusztinának, a kik 1494-
ben, mint ilyen, a „farnasi Veres Benedek birtokaiból Mátyás, majd 
II. Ulászló király által nekik adományozott" jószágokat tartják kezükön: 
Tömb, Vajda-Szilvás (vagy Puszta-Szilvás) és Tuzson részeit, melyek közül 
Tömb részeit az időközben, Mátyás király halála után Lengyelországból 
visszatért f. Veres Jánosnak visszaadták. Ez a János pör utján is igyekezett 
visszaszerezni a maga és testvére Benedek régi jószágait. 1505-ben: Farnas, 
a három Fild, Topa, Szent-Mihálytelke, Bócz, Vataháza (puszta), Valkó, 
Jákótelke, Keleczel és Újfalu részeibe igtattatta magát; de Farnas, Középső-
és Felső-Fild, Valkó, Jákótelke, Keleczel és Újfalu helységeknél a nagylaki 
Jaksicsok ellenmondásával. Ugyanőt 1506-ban ellenmondás nélkül igtatták 
be a néhai Benedeknek előbb a (nem tudni, mily czímen) Korvin János 
kezén volt birtokrészeibe: Alsó-Fild és Topa helységekben. Fia Márton: 
Farnas, a három Fild, Tamásfalva, Topa, Szent-Mihálytelke, Bócz, Valkó, 
Jákótelke, Keleczel és (Kalota-)Ujfaiu helységekben 1518-ban még mindig 
birtokos. Ősi birtokaik közül tehát tizenkettőt kimutathatólag visszaszereztek. 

3. A harmadik rokon család: a Valkai vagy Valkói (Volkói), 
melynek egyik, talán a többiekkel közös őse: Miklós, az Árpád-kor végén: 
valkai vagy szent-mihály telkei Csol nevet viselt. Tagjai a XIV. század 
első, sőt gyakran még második felében is, családnév nélkül, s ugyanekkor 
Szentmihálytelk{e)i néven is szerepelnek • a XV. században pedig: valkói 
Kis, Erdélyi, sőt Rékasi és Kalotaszegi néven is. A XIV. és XV. szá
zadban birtokosok a Kalotaszegen: Valkó azaz Magyar-Valkó, Nyírszeg 
más néven Nagybércz (1449.), Kis-Kalota (1461.), Keleczel (1459.), Újfalu 
azaz Kalota-Ujfalu (1459.); Bánffy-Hunyadtól é., é.-k. illetve k. felé pedig: 



LOZSVÁRMEGYE BIRTOKÁLLAPOTAI A XV. 
311 

Farnas Tamásfalva, Topa (azaz Pusztatopa), Szent-MihályteH^e es Bócz 
R é g e k b e n . Vataháza pusztán (összesen 11); a XV. századból folsoroh 
heW élekben kétségkívül már előbb is. - - Ugyané családból ágazott k 
af Valkai család" melyet bizonyitható.ag a XVL szazad eső ev zed 
L • nvnla Cialacz és Szent-Egyed helységekről (az első hol Kolozs , 

o 'D?boka- a f u ő b i kettő Dobokavármegyében) neveztek s a melynek 
hol Doboka az mu Qya/ai és gy«Zai 

S L T r J S t b b 7 a S S ^ i U y • család némely t a g , 1518-ban 
V a l k é K eczel helységekben birtokos, talán joggá, követkéz ethe]Uk, 
hogy az ép fölsorolt többi Valkai-féle birtokokban is részes volt Kulon-
ben az iníább dobokavármegyei Gyula szomszédságában a mar-szintén 
hol Kolozs- hol Dobokavármegyéhez számított Diós-Macskas, Szén -Mklós-
M a c s k á Z és Szent-Kereszt-Macskás(a) helységekben bírtak részeket, 

4 A negyedik rokon család: a szent-mihálytelkt vagy aranykun 
Tompa melynek ősei a XIV. században több ™ * \ ^ « * * * ^ \ 
név nékül, majd: Szentmihálytelk(e)i néven is. ő s , bu okaik a XIV. s 
nev ne.Ku, j Szent-Mihálytelke, Bócz, Vataháza, Topa, 
T ^ m t 111 S ^ S S * * * Valko, Kelecze., (Kalota-)Ujfalu (utóbbi 
keTő k mutathatólag csak 1484-ben, de bizonyára már előbb is); továbbá 
K o o z s I 1 kelet felé: Botháza, Magyar-Fráta és Oláh-Fráta (mmd arom 
H57 óta kir. adományban), végül ezek szomszédságában : Aranykut (1470 
484) mindent összevéve tehát 13 helység Illetve helységrész A két 

Frftí ésBotháza helységekben bírt részeik 1457-1459-ben csereben a 
farnasi Veresek birtokába mentek at. 

K, f/o= vidékén feküdt és azóta eltűnt Bócz vagy Bucz helységről 
^ " ő s t i a XIV ázadban több ízben szintén fordulnak elő családnév 

- - ~ h * S S V U " C K5S3T ^ r á ^ ^ tehát hét) heiységben 
r é S Z b Í r r v a n e tájakon illetve a megye keleti felében két más, nem e vár-

Ugyane tája* i birtokokat, t. í. a Nagy-
m r é b Ő 1 r L S ló' bi BTc ésaByodrogvár,egyékből, utóbbi pedig völgyt es a Kecseti, előbbi g ^ ^ 

' ^ S í r ^ ^ n " v e z e t é s szerepet játszott farnasi Veresekkel; 
sógorsági viszo y bodrogvármegyei, de Tordavarmegyé-
jelesu. Nagyvo gyí Las ó a » ^ ^ ^ ^ ^ 
ben is nagybirtokos^ rtan, P s O , ^ ^ K e c s e H ^ 
pedig ugyanannak Katalin nevű y d e k ^ 
nntf ar erdélvi ázadasban nagy szerepei vm i. vei* , 
nak az erüeiyi a Nagy völgyi László 1441-ben e Dénessel 
nővére: Anna volt a teieseöe. Í>«Ő^ ^ „ „ * MiMlvtelke 
együtt bírta: Farnas, Tamásfalva, a három F.ld, Topa, Szent-Mihalytelke, 
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a Kalotaszegen pedig: Jákóíelke, Valkó és Kis-Kalata, továbbá a megye 
keleti felében a szintén Kolozsvármegyéhez számítható ÖI(y)ves (ma Nagy-
ölyves, Maros-Tordavármegyében) helységek, később pedig (a tordavár-
megyei Magyar-Filpössel együtt) a kolozsvármegyei Szász-Filpös (ma Kis-
fülpös) helységek részeit, utóbbiakat cserében Hunyadi Jánostól. — A Ki
esetlek közül Péter váczi püspök, a ki olykor Agmándi néven is előfor
dul, 1440-ben rokonaival, egyebek közt édes testvérének Andrásnak fiával 
Lászlóval, továbbá f. Veres Dénessel együtt kapta Erzsébet királynétól, 
majd I. Ulászló királytól a magvaszakadt (fejérvármegyei) Diódi vagy Gyógi 
Mihály urafogyott ölyvesi részeit. E Kecseti László, sógoraival: f. Veres 
Benedekkel és Jánossal együtt szintén részt vévén az 1467. évi erdélyi 
lázadásban, 1468-ban az ő : Szász-Filpes, Ö!(y)ves, Tuzson, Puszta-Szilvás, 
Méhes, Tömb és Faragó helységekben (összesen hét) e f. Veresekkel kö
zösen bírt részeit is m. Csupor Miklós erd. vajdának adományozta Mátyás 
király; némely más, jelesül: Méhes, Velkér, (ma mindkettő Torda-Aranyos 
vármegyében), Öl(y)ves és Szent-Márton (ma Nagyölves és Mezőszent
márton, mindkettő Maros-Tordavármegyében) helységekben bírt jószágait 
pedig a hunyadvármegyei Rápoltiaknak. E hűtlen László gyermekeit azon
ban még 1493. táján is benne találjuk atyjoknak némely tordavármegyei, 
valamint: Méhes, Tuzson, Velkér, Kis-Nyulas és Szent-Márton kolozsvár
megyei helységekben bírt részeiben', melyeket minden kétségen kívül e 
László atyjának, a föntebb már említett Andrásnak felesége: a maros-széki 
Szent-Király helységből eredő Szentkirályi (István leánya) Ilona asszony 
után (mint eredetileg a Méhesi vagy méhesi Gyerőfi család birtokait) örö
költek. A Kecseti család más tagjai ezenkívül a XV. század közepe táján 
az ekkor Dobokavármegyéhez számított Szent-Márton-Macskása, más néven 
Botos-Macskása, ugyané század második felében pedig, a Szeníiváni más
ként Vajdaszentivani családdal való házasság utján: Szombattelke (azaz 
Mezőszombattelke) és Báré helységekben is birtokosok. 

A Kalotaszegen, az ép most tárgyalt rokon családok birtokainak szom
szédságában, Gyerő-Monostor vidékén, s ettől é.-k. és k. felé, föl egészen 
a Kalotaszegen már kívül eső Topa-Szent-Király és Berend vidékéig, s a 
megye közepe táján a Szamos (és mellékfolyói) mentén, néhány más 
szintén egyeredetű család volt birtokos, bizonyíthatólag már a XIII. szá
zad vége óta. 

1. E családok.egyik, hármas ága: ö{y)erőmonostori vagy Ofyjerd-
monostrai vagy Monostori, főleg a XV. század eleje óta pedig g(y)erő-
monostori, g(y)erőmonostrai vagy monostori Kabos-fi vagy Kabos, 
Kemén(y)-fi vagy Keme'n(y) és Radó-fi vagy Radó néven fordul elő; a 
Kabos-fi vagy Kabos pedig ezenkívül olykor: deritei vagy derejtei előnév
vel is. Mindhárom ág különösen ősi lakóhelyén, a Kalotaszegen volt örök
jogon birtokos: G(y)erő-Monost(o)ra vagy G(y)erő-Monostor, olykor más-
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ként Gerger-Monostora vagy Qyőr-Monostra (ma Magyargyerőmonostor), 
Oláh-Monostor (ma Oláhgyerőmonostor), Bikal (azaz Oláh-Bikal), Derite 
vagy Derejte másként Derete, Deretej (ma Derite), Erdőfalva és Bedecs, 
továbbá ezektől kelet felé G(y)erő-Vásárhely, é.-k. Berend és Kolozsvártól 
k. Szent-Miklós (ma Pusztaszentmiklós), végül ezeken kívül, úgy látszik, 
időnkint, e birtokaik vidékén szétszórtan még: Zsobok, Inaktelke, Bábocs 
(puszta, ma e néven nincs meg), Szamosfalva, Dezmér és Szent-Király 
azaz Topaszentkirály (összesen 15) helységben illetve pusztán. — Közülök 
a Kabosok vagy Kabos-fiak Derite helységben levő némely részöket 1469-
ben a föntebb már emlegetett nagyfalusi Marton Mihálynak eladták; 
viszont ugyanők örökös vétel illetve, úgy látszik, házasság utján: Sárd 
(1467., ma Magyarsárd, Kolozsvártól é.-ny.), illetőleg a Radókkal vagy 
Radó-fiakkal együtt: Szent-Király azaz Kalota-Szent-Király, Monyorókerék 
vagy Monyorókereke (ma Magyarókereke), Himtelke vagy Hintelke (az 
előbbinek vidékén, ma nincs meg) és Székely-Jó (ma Székelyó) helysé
gekben, a Kemények vagy Kemény-fiek Jákótelkén (1449.), valamennyien 
pedig ezenkívül zálogban időnkint még többfelé a megyében bírtak egyes 
részeket. — A Radók vagy Radó-fiak birtokaiban a XV. század vége felé 
beházasodás czímén a Dobszaiak voltak részesek. 

2. A második rokon család • a dezméri vagy szamosfalvi Mik{o)la-fi 
vagy Mik(p)la másként Miklós-fi, Nikola-fi vagy Nikola vagy Dezméri, 
Szamosfalvi, szamosfalvi Mikola Nagy és dezmiri Mikola Kis, mely 
a XV-ik században a kalotaszegi G(y)erő-Monostoron és Gyerő-Vásárhe-
lyen kívül, a hol azonban csak a vámokban volt része örökjogon: Sza
mosfalva, Szent-Miklós, Magyar- és Oláh-Dezmér s ezektől távolabb Zso
bok, Szent-Király azaz Topa-Szent-Király és Berend, cserében pedig 1502. 
óta a dobokavármegyei Szilvásiaktól, a Középlakiak vagy Kémeriek birto
kaiban : Középlak, Zutor, Dezsöfalva és Kökén(y)pataka (összesen tehát 
időnkint 9—13) helységben földesúr. 

3. A harmadik rokon család: a szamosfalvi 0(y)eró'-fi vagy 
Q(y)eró' másként Oergely-fi, mely olykor Szamosfalvi sőt Vásárhelyi 
(értsd: Gyerővásárhelyi) néven is szerepel. A XV. században a kalotaszegi 
Gyerő-Monostoron kívül, a hol azonban csak a vámban volt része, Sza
mosfalva, Szent-Miklós (azaz Pusztaszentmiklós), Vásárhely azaz G(y)erő-
Vásárhely, Inaktelke, a két Kapus azaz Magyar-(Kis-)Kapus és Oláh-(Kis-) 
Kapus, Pán(y)ik vagy Pán(y)it (ujabban Pányik), Bedecs, továbbá Esztána 
vagy Sztána és Berend, s ezekenkívül, úgy látszik, Zsobok, Szent-Király 
azaz Topa-Szent-Király, Magyar-Dezmér és Oláh-Dezmér helységekben és 
Bábocs pusztán örökjogon, csere, illetve házasság czímén pedig a Kolozsvár
tól keletre eső vidéken: Pata és Korpád (1451.), Gyéres, Mocs, Cseh-
tel(e)ke, Báld (1460.) és Györgyfalva (1497.) helységekben, mindent összevéve 
tehát időnkint mintegy 16—23 helységben vagy pusztán volt birtokos. 

Erdélyi Múzeum 1912. Új folyam VII. 2 2 
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4. A negyedik rokon család: a vásárhelyi vagy g(y)eró'-vásárhelyi, 
inaktelki, kis-kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi O(y)ero-fi vagy 
O(y)ero, mely olykor 0(y)erdvásárhelyi, Vásárhelyi, Szamosfalvi, Inak-
telki, Kiskapusi és vásárhelyi Jánosi nevek alatt is előfordul s Vásár
hely azaz G(y)erő-Vásárhely, Inaktelke, Pán(y)ik vagy Bánik, a két Kapus 
azaz Magyar-(Kis-)Kapus és Otáh-(Kis-)Kapus, Bedecs, Bábocs, Szamártelek 
(utóbbi kettő ma nincs meg), továbbá Esztána vagy Sztána, Szent-Király 
azaz Topa-Szent-Király és Szamosfalva, végül, úgy látszik, Zsobok, Berend 
Magyar-Dezmér, Oláh-Dezmér és Szent-Miklós azaz Pusztaszentmiklós (ösz-
szesen 16) helységben illetve pusztán volt örökjogon birtokos. Mindezek 
egyikében vagy másikában e családba történt beházasodás czímén a Oesz-
trágyiaknak, Szentpáliaknak, Budaiaknak, a dobokavármegyei Lónaiak-
nak, Dobokaiaknak, czegei I/es-oknak és az aranyos-széki veresmarti 
Czikóknak voltak időnkint részeik. 

A Kalotaszegen ezenkívül: a havasok alatt elterülő Szent-Király azaz 
Kalota-Szent-Király, Monyorókerék vagy Monyarókerék, Monyorókereke (ma 
Magyarókereke), Himtelke vagy Himtelek másként Hintelke (ma nincs meg) 
és Székel(y)-jó, Székely-Jó vagy Széköly-Jó helységekben a biharvármegyei 
álmos{d)i Csire-fi vagy Csire, az ugyané megyéből való Madarászt vagy 
Madarast és Szentkirályi (értsd: Kalotaszentkirályi) másként Béli vagy 
szentkirályi Csenkes{z) családok birtokosok, s velők együtt, házasság czí
mén több más család is, jelesül az álmosdi Csirékkel, a kiknek Kalota-
Szent-Király határában, úgy látszik, fém-bányáik is voltak: a gyerő-monos-
tori Kabos vagy Kabos-fi, a Madarásziakkal: a szintén biharvármegyei 
Ugrai, a gyerő-monostori Radó vagy Radó-fi, középlaki vagy szent-királyi 
Ispán vagy Espán másként Középlaki, a dobokavármegyei Tótőri és 
sólyomkői Men(y)hár(t), a farnasi Veres, Túri (Tordavármegyéből), 
Ketnindi vagy Keméndi, mereg-jói vagy belényesi Botos, várczai Vajda, 
Dornoniki, madarászi Móré, g(y)erő-monostrai Dobszai, krasznai Porkoláb 
másként Kis vagy Vajda és a nagyfalusi Pimperle, végül a Szentkirályiak
kal : szintén a gyerő-monostori Radó, a középlaki Ispán vagy Espán és 
a farnasi Veres családok tagjai. — A magtalanul elhalt Madarásziak mo-
nyorókeréki és szent-királyi részei ezenkívül 1482-ben kir. adományul a 
temesvármegyei macskást Tárnok-ok kezére kerültek, de az ép fölsorolt 
rokonság több tagjainak ellenmondásával. 

Ugyancsak a Ka^asseSen és ezenkívül a Sebes-Körös mentén is, 
Bánffy-Hunyadtól dél, nyugat és észak felé néhány más kisebb, oláh eredetű 
család volt birtokos, melyeknek tagjai a XV. század elején még mint oláh 
vajdák, később, ugyané századnak első vagy második felében pedig már 
mint magyar nemesek szerepelnek. Ezek közül első helyen említhető: 

1. A mereg-jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy*mereg-jói, 
mérgei, belényesi vagy bölényesi Botos család, mely másként Bernaji, 
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Birneji, Mérgei avagy Meregjói vagy: mereg-jói sat., belényesi sat., szent
királyi azaz kalota-szent-királyi Vajda, Vajda Botos vagy Botos Vajda, 
sőt mereg-jói Bád nevet is viselt. Birtokai a XV—XVI. században: (Nagy-) 
Mereg-Jó (vagy Merek-Jó, Meregy-Jó, Mereg-jó, Merek-jó, Méreg Gyó, 
Mereg-gyó, Meregyó, Meregyő, Mérge, ma Meregyó), továbbá Czigánfalva 
helység és Viszerván puszta. (Ugyané tájon ; ma egyik sincs meg.) Ezen
kívül a XV. század vége felé, házasság czímén részük volt a Madarászi 
család : Szent-Király azaz Kalota-Szent-Király, Monyorókereke, Hímtelke és 
Székely-jó helységekben levő jószágaiban is. Birtokaiban olykor, beháza
sodás czímén az Óbudai, Szentpáli, béli Vajda (szintén oláh eredetű) 
és a Telegd azaz Mező-Telegd helységben lakó (úgy látszik, nem-nemes) 
Székely családnak is voltak részei. 

2. A második ily oláh eredetű magyar nemes család várczai vagy 
várszai, kalotai, kalatai, kalataszegi, mereg-jói azaz nagy-mereg-jói Vajda, 
olykor, főleg a XV. század első felében Várczai vagy Várszai, Incseli, 
vagy Encseli, Kalotai vagy Kalatai néven fordul elő s Bánffy-Hunyadtól 
d. felé a havasok alján: lncsel vagy Encsel (ma Incsel), Várcza vagy Vársza 
(ma e néven nincs meg), Kalota (ma Nagykalota) és Méreg Jó azaz Nagy-
Mereg-Jó, s ezenkívül házasság czímén ugyancsak a Madarásziak birtokai
ban : Szent-Király azaz Kalota-Szent-Király, Monyorókereke, Hímtelke és 
Székely-jó helységekben volt birtokos. Némely várczai és incseli jószág
részükhöz házasság czímén a g(y)erő-monost(o)rai Kabos és Sárdi csalá
dok tartottak jogot. 

3. A harmadik ily család Bánffy-Hunyadtól ny.-é. felé, a Sebes-Körös 
mentén fekvő Csicse (ma Csúcsa) vidékéről való, kis-mereg-jói Csicsei 
másként csicsei Vajda, kis-mereg-jói Nemes, Csicsei Nemes, Nemes 
Csicsei, ígyártó és kis-mereg-jói, nagy-mereg-jói vagy telegdi Ficz néven 
szerepel, s 1460 ig: Csicse helységben s az ennek vidékén feküdt Nagy-
és Kis Bernien pusztákon, ez évtől fogva pedig, cserében a 1. Bánfiaktól 
Kis-Mereg-Jó, végül házasság czímén a (XV. század végén) Nagy-Mereg-Jó 
helységben volt földesúr. 

4. A negyedik ily család: a danki Vajda vagy Vajda-fi, mely Bánffy-
Hunyadtól é.-k. és é.-ny. felé; Dank, egyideig Argyas, továbbá, bizonyára 
vétel czímén, a három Fild vagy Füld helységben volt birtokos. Utóbbiak
ban 1466-ban a bikali Vitézeknek adott el részeket. 

A vármegye nyugati felében a felsoroltakon kívül világi birtokokat 
csak Kolozsvártól ny. és é.-ny. felé találunk még, számos kisebb birtokú 
nemes család kezén. 

Azon a vidéken, a hol ma Burjánosóbuda vagy Burjánosoláhbuda 
avagy legújabban Bodonkut nevű helység fekszik, a középkorban Buda, 
vagy 1283-ban és 1367-ben Budatelke, majd mintegy 1424 óta: Ó-Buda 
és Uj-Buda, a XV. század közepe táján ezen kívül: Nagy-Buda és Kis-Buda 

22* 
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s ugyanez idő óta állandóbban : Burjános-Buda helységeket emlegetik az 
oklevelek. De e nevek alatt, úgy látszik, csak két vagy legfeljebb három 
helységet (egyik: Ó-Buda vagy Kis-Buda olykor Buda, másik: Uj-Buda 
vagy Nagy-Buda s olykor szintén Buda, a harmadik talán Burjános-Buda) 
lehet értenünk. E helységekből — melyekben különben csupán köznemesi 
birtokosságot találunk — több egymással rokon vagy egyeredetű család 
származik, melyek a XIII. század végétől a XVI. század elejéig: Budai 
másként Budatelk(e)i, Óbudai, Ujbudai vagy Nagybudai, Kisbudai, 
sárdi Budai másként Budai vagy Ujbudai, esztyéni Budai, Burjúnos-
budai, budai, nagy-budai, ó-budai vagy uj-budai Nagy, budai, uj-budai, 
ó-budai vagy kis-budai Kis, uj-budai Biró, Bot, Cséb (?), uj-budai vagy 
budai Darabos, uj-budai Eskelei, budai vagy uj-budai Esztyéni, uj-budai 
Fekete, budai vagy uj-budai Hamar, Hencz, uj-budai Horvát, Magyart, 
Marái, budai vagy uj budai Pelbárt vagy Pelbárd, uj-budai vagy ó-budai 
Porkoláb, uj-budai Róka, Szabó, ó-budai Székely, uj:budai Szilágyi, 
Szőke, uj-budai vagy budai Török, uj-budai Varjú és Vas neveken for
dulnak elő. 

E több ágra szakadt és különféle nevek alatt felmerülő családok 
közül a XV. század folyamán a Budai másként Óbudai, Ujbudai, Nagy
budai, Kisbudai, a budai, nagy-budai, ó-budai, uj-budai Nagy, a budai 
uj-budai, ó-budai, kis-budai Kis nevű, de meglehet, a felsorolt többi csa
ládok egyike-másika is birtokos volt az előbb különféle nevek alatt felso
rolt Buda nevű helységeken kívül : Kölesmező (ma nincs meg), Gyós azaz 
Diós helységekben és Balog János-telke pusztán (mely e néven szintén 
nincs meg) örökjogon; és ezenkívül egyik-másik még, részint kir. ado
mány czimén pl. Szakol vagy Szokol, vagy cserében pl. Szucsák, részint 
házasság utján pl. ugyancsak Szucsák, továbbá Nádas azaz Magyar-Nádas, 
Sárd azaz Magyar-Sárd, s a Kalotaszegen Mereg-Jó, Bedecs és Inaktelke, 
részint pedig örökös vétel utján Bikal azaz Magyar-Bika! helységben. Vi
szont e családok egyikének-másikának birtoka: Ó-Buda, Diós és Köles
mező helységekben (vérdíj czimén 1450. körül) a dobokavármegyei Ke
resztúri, Uj-Buda helységben (házasság czimén 1455. táján) a szucsáki 
Nagy vagy Vas, Esztyéni, esztyéni Nemes, szucsáki Illés és Nemes, 
Buda, Diós és Kölesmező helységekben (házasság czimén, 1495-ben) a 
Oesztrágyi és Szucsák helységben (örökös vétel czimén, 1501-ben) a 
szent-márton-macskási Macskási családok kezére került. 

Úgy a helységek, mint a családok és birtoklás tekintetében ugyanily, 
vagy még tipikusabb állapotokat találunk a szomszédságban: a Budákkal 
szomszédos Macskás-ok vidékén, Kolozsvártól é. felé. E tájon ma három, 
u. m. Magyarmacskás, Szentmártonmacskás és Hosszumacskás jelzős nevű 
Macskás helységet és egy Csepegő nevű pusztát találunk • a középkorban 
azonban kilencz különböző előnevű, még pedig hol Kolozs- hol Doboka-
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vármegyéhez számított Macskás helységet emlegetnek az ok évelek. Ezek: 
Mac k E vagy Szent-Márton-Macskása, mely másként Botos-Macskasa vagy 
Tózsef Macskás, melv nevek alatt talán szintén ugyanegy, de Szent-Márton-
Macs ásával illetve Botos-Macskásával vagy ezek részeivel ,s azonos hely-
S S S ^ ^ M a c ^ a vagy Genye-Macskása; Gyes-Macskás vagy 
Diós Macskás és Szent-Miklós-Macskása, mely nevek talán szintén ugyan-
S i S S S f ö l n e k ; Csepegő-Macskása vagy Csepegő-Macskás másként 
C s e p e g i Macskása; végül Szent-Kereszt-Macskása vagy. Szent-Kereszt-Macs-
£ P Mindezekből ma csak • egyetlenegy ' " ^ ^ ^ 
Szentmártonmacskás, mely, úgy látszik, magának az ős, eredet. Macskás _ 
n e"el meg. Csepegő(s)-Macskásból Csepegő puteta lett. Hogy a ma. 
Ma J a és Hosszumacskás helységeknek melyik felel meg a középkor, 
M cskás-ok közül, nem lehet megállapítani. Elsősorban az latsz.k valószí
n n e k hogy Szent-Kereszt és Szent-Miklós-Macskás rejtőzködik bennok 

Eme különböző nevek alatt előforduló középkon Macskas-okban 
nagyszámú részint pedig (ezektől házasság vagy vétel utján), a; « ° » « £ 
Z l o l o z vármegyei helységekből vagy más erdélyrészi vármegyebői eredő, 
egnagy b r ^ k ö z n l m e s i család volt időnkint birtokos. A Macskás 

hlysfgekből való családok a következők: a macskás, vagy csepegő s)-
m Í s í á s i szent-kereszt-macskási, almádi, mérai vagy szi.kereki Almádi 
Z l olykor úgy látszik, Csepegőmacskási és Macskást nevén ,s.fölmerül 
B^ Csc ^ gő(s')-Macskás, Szent-Márton-Macskás(a) és Szent-Kereszt-Macskás(a 
h e l y s é g e n kívül, házasság utján, időnkint az innen nem messze eső 
Szomordok (1479.) és Méra (1504.) s a távolabb, a megye kelet, feleben 
fekvő Kozmatelke (1493.) helységben is birtokos; továbbá a szucsak, 
Macskás vagy Macskási más néven: Csepegö&macskasi sőt $*&£* 

Tk Sándor vagy Sándorfi család, Macskás vagy Csepegő(s)-Macskas 
IdesuÍ • z u L a Macskási más néven JÓZsefmacskási, Szentmar-

egy,k fo d e s u . , a Z " t a " k á s i Macskási v a g y Felsőmacskási, melynek 

n ^ - S 2 S S £ József-Macskás(a) vagy Eelső Macskás, továbbá 
f Miklós Macskása és Szent-Kereszt-Macskása helységeken k.vul az innen 
^ m^ e ^ -mordok (1479., 1489.) és Szucsák (,478) helységek-
í r h o l t a k kétségkívül házasság utján, örökös része, ; végül a bzucsa-
ben 1 ^ V ° t a k ' . 7 f ! ' f m a c s k á s i v a g y g y ó s . m a c s k á S i Darabos vagy Darabos, 
íi-nn n7,ntén b i tokos macsKdM va^ &J 

rcsepegő(s)-macskási Deák más néven Macskást â  CsePegő(s)-Macskáson 
és Szucíákon is birtokos szent-márton-macskási Dózsa, a macskás. Fuxor, 

s Íen tmáro -macskási * * * a Diós-Macskáson vagy GyósMacskason 
és Szent-Miklós-Macskásán birtokos gyulai és macskási Lorant-fi másként 
Macskási vagy Oyo/ai, a macskási Szabó és & * * , , s a macskás, vagy 
botos^acskásl Veres családok. Nem valamelyik Macskás helységről neve-
« r r « * egyikében vagy másikában birtokos « „ / * * , * ped.g, ,ele.ul 

ol^LegyeZ: a szucsáki 0 * * ™zsa, szent-kiraly, vagy topa-
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szent-királyi Oesztrágyi, uj-budai Hamar és Hencz, valkói Kis, szucsáki 
Nagy vagy Negyedes, szucsáki Orros, Somai, Szomordoki, Valkai, 
szucsáki Vas; dobokavármegyeiek: a Bádoki, mikói Bakó, balázsfalvi 
Cserén(y)/', gyulai Erdélyi, Qalaczi, Gyulai vagy gyulai Gyula-fi, Ke-
cseti, sólyomkői Men(y)hár vagy Men(y)hárt, Nyiresi, gyulai Porkoláb, 
Szilkereki, Szilvási azaz Kecsetszilvási, lónai Toki, bádoki Vámos, Zala-
házai vagy zalaházai Zalai; belső-szolnokvármegyei: a Qirolti; torda-
vármegyei: az Irídali; a székely Aranyos-székről való: a váraljai Zöld; 
végül az egyetlen nem köznemes losonczi Bánfi és az ismerétlen eredetű 
Kilédi és Ludasi családok. 

Hasonló tipikus köznemesi -birtokosságot találunk odább dél felé a 
Kolozsvártól nyugatra eső Szucsák vagy Szucság (ma Szucsák) helység
ben, melyből több, e helységről nevezett, egymással valószínűleg rokon 
vagy egyeredetű család származott. Ezek elseje a már Macskásnál is emlí
tett Szucsáki, más néven szucsáki Macskás vagy Macskási avagy Cse-
pegő(s)macskási család, melynek egyik ága: szucsáki Sándor vagy Sán-
dor-fi, másik ága (a belső-szolnokvármegyei Péterházáról) péterházai 
Szucsáki, Péterházai, szucsáki Péterházi sőt szucsáki Ravasz nevet is 
viselt s a melylyel való rokonság czímén az Óbudai, Oesztrágyi, Somai 
és uj-budai Darabos családok tagjai is jogot formáltak (1504.) Szucsák 
részeihez. Azután következnek: a szucsáki Antal-fi, Balog, Bátor másként 
Bátor-fi vagy Bátori, a Macskáson azaz József-Macskásán is birtokos szu
csáki vagy macskási Bes(s)e másként Bese-fi, a szucsáki Bíró, az Uj-Budán 
is birtokos szucsáki Dombi, a Csepegő-Macskáson is birtokos szucsáki 
Dózsa, a szucsáki Qerebl(y)és vagy Gerebl(y)ési, Gyalai (értsd: Gyalui), 
az Uj-Budán is birtokos szucsáki lllyési, a szucsáki Jánosi, a Szomordo-
kon is részbirtokos szucsáki Kerekes, a szucsáki Kis, Kotos vagy Kotus, 
Miké, a Macskás, Uj-Buda és Szomordok helységben is birtokos szucsáki 
Nagy vagy Negyedes, a Szent-Márton-Macskásán is részes szucsáki Orros, 
a szucsáki Pilisi és Pogány, a Szomordokon is részbirtokos szucsáki 
Porkoláb, a szucsáki Siked, a Kara helységben is részes s valószínűleg 
a gesztrágyi Tatár-ral azonos szucsáki Tatár s a Buda vagy Uj-Buda, 
Szent-Márton-Macskása illetve József-Macskása helységekben is részbirtokos 
szucsáki Vas másként Nagy családok, melyek egyike-másika időnkint á 
Szucsáki nevet is viselte. 

A Szucsák szomszédságában feküdt, de ma már eltűnt Soma hely
ségből való s a Szucsákiakkal rokon, már említett szucsáki vagy somai 
Somai család: Soma és Szucsák helységen kivül Szent-Márton-Macskása 
illetve József-Macskása helységben volt birtokos. Ugyanily kisebb nemes 
családot vagy rokonságot találunk az odább é.-ny. fekvő Nádas (ma Ma
gyarnádas) helységben a XIV. században: Felsőnádasi vagy Felnádasi, 
ugyanekkor s a XV, században; Nádasi vagy Nádasdi, majd a XV-ikben 
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nádasdi Lőrínczi, nádasi Dorgó és nádast Cseh néven; valamint a Ná
das és Szucsák közt, a Nádas folyó mentén feküdt s olykor (1423.) Nádas 
nevet is viselt Andrásházán is, a hol az egymással vérrokon avagy azo
nos Andrásházi (Andreásházi, Andorjásházi) másként Szentandrashazi, 
andrásházi Cseh, Cseki vagy Csiki, andrásházi Darabos, Nagy és Róka 

" ^ T s z o m S d ' o ' ^ é r a helységben, - a ho. időnkint különféle czíme-
ken számos köznemes családnak voltak részei - vagyonosabbak mar a 
Méraiak a kik Mérán s a szomszédos Kórógy és Andrashaza másként 
Nádas helységeken kívül, bizonyára házasság czímén, az ugyané vidéken 
feküdt Bócz, a Bánffy-Hunyad közelében levő Farnas s a kalotaszegi Valkó, 
Keleczel és Újfalu azaz Kalotaujfalu, végül Szent-Miklós-Macskasa, Szent-
Kereszt-Macskása és Csepegő-Macskása helységekben (összesen 11) voltak 
földesurak Velők együtt vagy tőlük bírtak részeket e jószágok egyikében-
másikában időnként: a suki Darabos vagy Darabos, rődi Cseh, patai 
Dezső-fi Szentpáli, gesztrágyi Tatár, a dobokavánnegyei Csomafa(ja)i 
másként'csomafá(ja)i Tót, a tordavármegyei Hadrévi s az ismeretlen ere
detű Dombrai családok tagjai. 

Odább északkeletre Sárd (ma Magyarsard) helységben a Sardi csa
lád a főbirtokos, melynek azonban a szomszédos Magyarnádas és Szo-
mordok (cserében 1486 óta), a kalotaszegi Incsel és Várcza (házasság 
Ufán 1487) g a mz^z k e l e t i f e l é b e " F a r a g Ó h e l y s é S b e n s u g y a n c s a k 

Sárd szomszédságában Vataháza pusztán (házasság, illetve csere utján, 
1450 táján) is voltak időnkint részei. Belőle ágazott ki a sárdi Kis és a 
XVI ik század elején Berkenyesen is birtokos sárdi Szegő család. A Sár-
diaktól házasság, csere vagy örökös vétel czímén, de pusztán csak Sárd 
helvsé-ben- az Ujbudai másként sárdi Budai, budai vagy uj-budai Hencz, 
a sárdi Ha(t)czaki, az uj-budai Darabos, a Szomordoki, az, úgy látszik, 
dobokavánnegyei Földvári, a küküllővármegyei Szancsali, a gorbó. vagy 
sárdi Uj másként Görbéi, a Deáki és g(y)erömonostori Kabos, a dobo
kavánnegyei Szilkereki, lónai Toki és sárdi Esztyeni csaladoknak voltak 

r é S Z C ÍSárd szomszédságában a Borsa-nemből eredő Szentpáliak Szent-
Pálon (ma Magyarszentpál) kívül az ugyané v.deken fekvő Szent-Kiraly 
az z Topa-Szení-Király, Méra és Kórógy (ma Kórod) helységekben s zá
logban vagy vérdíj czímén a G(y)erővásárhelyi vagy g(y)ero-vasarhelyi 
ojerő-fi család jószágaiban voltak birtokosok. Belőlök ágaztak ki a szent-
náli Ovalafi-dk és Fogas-ok is. 

Szent Pál tőszomszédja (Kolozsvártól é,ny.), Szomordok helység, 
szintén köznemesi birtok volt. Főbirtokosai: a szuesáki Szomordoki, Pe-
tertelki pétertelki Beden-fi vagy Beden, sőt olykor a Szucsakt nevet-is 
viselik s Szomordokon kívül, melyet néha Péterteleke es Monyoróalja 
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néven is neveznek időnkint, a szomszédos Sárd, Nádas, Vataháza és Szu-
csák s az ezektől és Kolozsvártól keletre eső Kara helységben is földes
urak. Házasság, csere avagy örökös vétel czimén tőlük bírta Szomordok 
részeit a dobokavármegyei szilkereki Oebárt, a Sárái, a kórógyi Horvát 
és a Qesztrágyi, Szomordok, Nádas és Vataháza részeit az ugocsavár-
megyei eredetű Fejérdi másként fejérdi Forgoláni vagy Forgolán, Nádas 
részeit a (nádasi) Nagy, ugyanennek más részeit zálog czimén a farnasi 
Veres, e jogczímen alapuló királyi adomány utján a nagyfalusi Marton 
s iőle fej váltságul a horváti Peres család. 

Ugyané vidéken, a Kolozsvárhoz közelebb eső Papfalván a Papfalvi 
s az ezzel kétségkívül egyeredetü, e nevet olykor szintén viselő papfalvi 
Csórónk vagy Csorong, Csornák család volt földesúr. Előbbinek ezenkí
vül a szomszédságban Szent-Pál s a megye k.-d. zugában Szent-András, 
— utóbbinak pedig ugyancsak a szomszédságban Kórógy vagy Kórod és 
Szucsák vagy Szucság, s a megye keleti felében Magyar-Fráta, Oláh-Fráta 
és Botháza helységekben is voltak részei. 

Papfalvától és Kolozsvártól nyugat felé a Nádas és Kapus patakok 
közti vidékén fekszik Gesztrágy helység, melynek földesurait: a Oesztrá-
gyiakat, mint oly köznemes birtokosokat mutathatjuk be, a kik különböző 
czímen, főleg pedig zálog, örökös vétel és házasság utján a megye külön
böző részeiben időnkint jelentékeny jószágokat szereztek, jelesül birtoko
sok voltak Oesztrágyon kívül a Kolozsvártól é. ny. fekvő Szent-Mihálytelke, 
ennek vidékén az azóta eltűnt Boroszlótelke, a Magyarszentpál mellett 
feküdt Vataháza s a Bánffy-Hunyadtól é. eső Bábony helységben; továbbá 
a G(y)erővásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi Gyerő-fi családba való behá
zasodás utján: Vásárhely azaz G(y^erő-Vásárhely, Kis-Kapus, Szamártelek, 
Inaktelke, Pán(y)ik, Bedecs, Esztána vagy Sztána, Szamosfalva, Szent-Király 
azaz Topaszentkirály (itt a Szentpáliaktól is), a Méraiakkal való rokonság 
és zálog czimén: Méra, Andrásháza és Kórógy, a patai Dezsőfiektől zálog
ban szintén: Méra, a Macskásiakkal illetőleg a gyulai Valkaiakkal való 
rokonság czimén: Gyula, Diós-Macskás és Szent-Miklós-Macskás(a), a 
Budai családba való beházasodás czimén: Buda (Uj-Buda, Ó-Buda) és 
Kölesmező, a Sárdiaktól zálogban : Sárd, a Szomordokiaktól zálogban, majd 
örökös vétel utján: Szomordok, a szucsáki Porkoláb családtól hasonlókép 
zálogban : Szucsák, a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke családtól vétel 
czimén Nádas, végül a szent-gothárdi Vas családba való beházasodás czi
mén a megye keleti felében levő Gyeké helységben. 

Kolozsvártól egyenesen é. felé Fejérd helység következik, a hol a 
XV. században a Bátori nemzetség Szaniszló-fi ága volt birtokos. E hely
ség egyes részei tőlük magán-adományként tisztjök, az ugocsavármegyei 
Forgoláni (később másként Fejérdi) István, majd ennek az erdélyi láza
dáskor történt hűtlensége következtében királyi adományul a zarándvár-
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megyei zeléndi Buda család, majd egy időre, szintén Mátyás király adcn 
mányából, Kolozsvár város birtokába kerültek; más részei pedig ugyan
csak a Bátori Szaniszló-fiaktól házasság utján a Sombori, patai Dezső is 
eskelői Ördög családok tagjainak birtokába mentek át. 

A Bátoriak másik ágából István országbíró, erdélyi vajda és rokonai 
a megye keleti felében kaptak birtokokat Mátyás királytól, jelesül azon a 
vidéken, a hol a középkori Kolozs-, Doboka- és Tordavármegye összeért, 
Szászrégentői é. felé: Vajola, Felső-Sajó (azaz Kis-Sajó> és Géledén hely
ségekben a magtalanul elhalt losonczi Dezsőfi László birtokrészeit; ugyan
csak Szászrégentői ny.-d.-ny. felé pedig a középkori Kolozs- és Torda
vármegye ingadozó határszélén, a Mezőségen; Szokol, Kis-Nyulas, Szent-
Márton, Szent-György, Szent-Péter, Tuzson, Velkér és Méhes inkább Ko
lozsvármegyéhez számítható helységekben, a székely Maros-székről való, 
hűtlenségbe esett szent-györgyi vagyis erdő-szent-györgyi Meggyes Balázs 
jószágait (1481.), melyeket azonban 11. Ulászló király (1493.) egyebek közt 
a Bátoriak ellenmondásával, fataki vagy futagi Nagy Balázsnak adomá
nyozott. Ugyané helységek -némely részei e Meggyes Balázs leánya Zsófia, 
előbb a Barcsai Gáspár jegyese majd felesége, később pedig a gyerő-
monostori Kabos Gáspár neje kezén maradtak. Ugyanez a Meggyes Balázs 
ezenkívül Szászrégen szomszédságában nyugat felé Faragó s odább nyu
gatra Kolozs város szomszédságában Arankut helységben is birtokos volt. 
Utóbbinak egyes részeihez (1481.) a küküllővármegyei széplaki Borda 
és az erdélyrészi fejérvármegyei nyéni Tél családok tagjai tartottak jogot. 

Ugyané vidéken, a megye keleti felében, még több más, szintén szé
kely eredetű család is nagyobb birtokok ura volt. Jelesül a Maros-szék
ről való s a szomszédos Torda- és Küküllővármegyében is birtokos 
meggyesfalvi, vidrádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, eresei Alárd-fiak, 
AlárdoV más néven Meggyesfalviak, Eresetek stb.; ugyancsak Szászré
gentői ny.-d.-ny. felé, a középkori Kolozs- és Tordavármegye ingadozó 
határszélén, a Mezőségen : Szokol vagy Szakol, Erese, Kis-Nyulas, Szent-
Márton, Szent-György (utóbbi négy ma Maros-Tordavármegyében), Szent-
Péter (ma Uzdi,szetitpéter), Tuzson, Velkér és Méhes (utóbbi kettő ma 
Torda-Aranyosvármegyében), végül odább ny.-é. felé, a dobokavármegyei 
határon Báré, összesen tehát 9 — 10 helységben, melyek közül Szakol hely
ség részei később cserében az Oroszfá(fa)iak, ezektől pedig a Héderfá-
{ja)iak kezére kerültek; a többi birtokok egyikéhez-tnásikához pedig rokon
ság czímén tőlök a székely Madarast (azaz Baczkamadarasi), györgy
falvi Henke, a székely Szentgyörgyi másként szent-györgyi vagy efdő-
szent-györgyi Erdő, Erdő-fi vagy Erdősi, a fejérvármegyei Forrói vagy 
Forral, a küküllővármegyei péterfalvi Porkoláb, Kerelei vagy Kerel(l)ői 
és Somogyoni, a tordavármegyei Toroszkai, továbbá a székely: csávási 
Erdő és szent-mihályfalvi Székely, a küküllővármegyei kis-kendi Balád-fi, 
a fejérvármegyei Nagylaki és bizonyos Cseh családok is jogot formáltak. 
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A szintén Maros-székről való „telegdi székely" dátosi, szent-királyi, 
tuzsoni Bolgár másként Szentkirályi, Tuzsoni vagy Tuzsondi, Morócz-
házi család főbirtoka e tájon a Kolozsvár és Szászrégen közt középen 
fekvő Tuzson helység, melytől nyugatra Báld, k.-k.-é. felé Tumb vagy Tömb 
(ma Meződomb), az ennek táján feküdt Moróczháza, a Szilvás azaz Mező-
Szilvás határába olvadt Nagy-Akasztótelöke puszta, az ép említett Szilvás, 
továbbá Septér, Oroszfája, Felső- vagy Nagy-Nyulas, ettől é.-ny. Fizkut 
vagy Füzkut, végül az olykor Kolozs-, máskor Torda-, ismét máskor Do-
bokavármegyéhez számított s tulajdonkép inkább utóbbi vármegyéhez tar
tozó Budák vagy Budajt (ma Besztercze-Naszódmegyében, Besztercze város 
mellett d. felé), összessn tehát 9—10 helységben vagy pusztán birtokos, 
részint örökjogon, részint pedig vétel utján. E birtokai némely részeihez 
a XV. század első felében házasság czímén a küküllővármegyei apa-nagy
falusi vagy ebesfalvi Apafi, hosszuaszói Francziás és széplaki Bordi s a 
tordavármegyei Bogáti családok tagjai tartottak igényt. 

Velők egy tőből három más család eredt. Egyik a tuzsoni, ménesi, 
szent-annai, szent-györgyi, szent-királyi és szopori Tót család, mely 
szintén viselte a Tuzsoni nevet s Tuzson, Tömb, Moróczháza, Nagy-
Akasztótelöke, Oroszfája, Nyulas azaz Nagy- vagy Felső-Nyulas és Budajt 
vagy Budák helységekben szintén birtokos volt és ezenkívül Méhesen . s 
az Iklódi családba való beházasodás czímén Őr és Szopor helységekben 
is. Tuzson és Tömb részeit azonban 1466-ban két tordavármegyei hely
ségért cserébe adta a farnasi Vereseknek. —• A másik rokon család főleg 
a Tuzsoni nevet viselte, de a XV. század közepe óta egyik tagjáról Ta
másról a: tuzsoni, náznánfalvi, szentkirályi és méhesi Tamási vagy 
Tamás-fi nevet is fölvette. Birtokai közül e tájon csupán Kis-Nyulas, 
Velkér és Méhes (előbbi ma Maros-Torda-, utóbbiak Torda-Aranyosvár-
megyében) helységeket sorolják föl, a melyekhez 1426-ban rokonság czí
mén Kecseti Istvánné tartott jogot. — A harmadik rokon család a maros
széki Szent-Király helységről leginkább a Szentkirályi nevet viselte, de a 
XV. század közepéig olykor szintén szerepelt Tuzsoni néven. Birtokai az 
ép említett Nyulas azaz Kis-Nyulas, Velkér és Méhes, továbbá a Kis-Nyulas 
szomszédságában fekvő Szent-Márton azaz Mezőszentmárton (ma Maros-
Tordavármegyében) és az odább nyugatra, Kolozs város mellett elterülő 
Arankut részei, melyek közül az első négyen 1447-ben három Szentkirályi 
leány: Qyulakutai Péterné, Kecsedi vagy Kecseti Andrásné és (harinnai) 
Farkas Jánosné osztozkodott; valamennyinek részeit pedig 1495-ben szin
tén egy Szentkirályi leány: a szent-mártoni Jánosi György özvegye, a 
szent-királyi Csáni-aknak adta el. 

A hasonlókép Maros-székről való, olykor szent-annai előnevet is 
viselő Oyulakut(a)i család ugyané tájakon, Kolozs városától keletre: 
Arankut, továbbá Tuzson, ettől délre Velkér és Méhes (utóbbi kettő ma 
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Torda-Aranyosmegyében), odább k.-é. Szent-Márton és Kis-Nyulas (ma 
mindkettő Maros-Tordamegyében), ettől é. Nagy-Nyulas, végül vétel utján 
a harinnai Farkas-októl: Elyves vagy Ölyves (ma Nagyölyves, Maros-Tor-
davármegyében), összesen tehát mintegy 7—8 helységben volt birtokos. 
Ezekben bírt részeit (Ölyves kivételével) a XV. század 90-es éveiben a 
Balázs fia Miklós, édes anyjának s ez édes anyja második férjének, tehát 
mostoha-atyjának: a Nagymihályi vagy nagy-mihályi Nagy nevet is viselő 
szent annai vagy nagy-mihályi Polyák Albertnek örökítette el, a ki ezen
kívül nevezett felesége: györgyfalvi Henke Zsófia asszony után Kolozs
vártól d.-k. és k.-é*. Györgyfalva, Pata, Szent-Miklós és Keszi (ma Keszü) 
s odább k.-d. Szent-Péter és Szent-György (ma Uzdiszentpéter és Mező
szentgyörgy), összesen tehát még hat más helység részeit is bírta. 

A Tordavármegyében nagybirtokos Toroszkaiak ugyancsak a megye 
keleti felében, az ép tárgyalt székely családok szomszédságában összesen 
mintegy 10 helységben voltak részbirtokosok. De Ellyős részt vévén az 
erd. lázadásban, birtokait 1467—68-ban Mátyás király szintén elkobozta s 
hívének, nádasai Ungor vagy Ongor Jánosnak adta, a kiről azok a XVI. 
század elején (1507.) a Mátyás és II. Ulászló királyoktól (1473., 1502.) 
megerősített örökösödési szerződések értelmében Szobi Mihályra szállot
tak. E birtokok, melyeknek megyéjét mindig zavarosan közlik s időnkint 
nem is egyformán sorolják föl, Szászrégentői é.-ny., a dobokavármegyei 
határon fekvő Fizkut vagy Füzkut, ettől dél felé Septér, Nagy-Nyulas és 
mellette Oroszfája, ettől d.-k. Faragó és végül Szent-András, már a torda-
vármegyei Szászrégen szomszédságában. A Toroszkai-család egy másik 
ága: a Péter családja, házasság utján ugyancsak a megye keleti felében az 
ősi Janka-fiak két s a meggyesfalvi Aladárfiak hét birtokában is részes volt. 

Ugyané tájakon többfelé földesúr különböző czímeken a Becse-Ger
gely nemzetségből származó, szintén előkelő Betleni vagy Betlemi csa
lád, főleg a XV. század végén .és a XVI. század elején. Egyik birtok-
csoportjuk Szászrégentői nyugat felé Szokol, Kis-Nyulas, Oroszfája (utób
biak vétel utján az eszényi Csapiaktól illetve a dobokai Besenyeiektől), 
Szent-Márton azaz Mezőszentmárton (ma Maros-Tordavármegyében), Szent-
Péter és Szent-György (a mai Uzdiszentpéter és Mezőszentgyörgy) és 
Méhes (ma Torda-Aranyosmegyében); a másik, Szászrégen közvetlen köze
lében, az olykor Kolozsvármegyéhez számított, de inkább tordavármegyei 
Magyar-Filpes (ma Magyarfülpös, Maros-Tordamegyében), Szász-Filpes 
(a mai Kisfülpös), Szent-András és Tancs, melyekre nézve azonban a XVI. 
század elején megejtett igtatás alkalmával a harinnai Farkasok ellenmon
dással éltek; a harmadik, Szászrégentői é. felé: Bátos, Vajola, Sajó azaz 
Kis- vagy Felső-Sajó és Alsó-Geledén (ma Kissajó illetve Gledény, Besz-
tercze-Naszódmegyében), melyeket a losonczi Dezsőfiek illetve nádasdi 
Ungórok birtokaiból szereztek; a negyedik, a megye keleti felének közepe 
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táján : Mocs vidékén észak felé feküdt Bozkut vagy Büzkut, melyet a Mo-
csiaktól és mocsi Miske-fiektől, úgy látszik, zálogban, de erőszakosan tar
tottak elfoglalva; végül ötödik birtokcsoportjuk az 1480-as években a 
dobokavármegyei határon fekvő Fizkut vagy Füzkut helységtől le dél
keletnek (Mező-)Szent-Mártonig és Faragóig 10—11 helység, úgymint: 
Fizkut vagy Füzkut, Oroszfája, Nagy-Nyulas, Septér, Kis-Czég, Tömb azaz 
Meződomb, Tuzson, Szent-Márton azaz Mezőszentmárton (utóbbi kettő 
Maros-Tordavármegyében), Faragó és az ekkor Kolozsvármegyéhez szá
mított, valójában azonban tordavármegyei Néma részei, női ágon som
kereki Erdélyi Miklós leánya Anna után. 

Az ép fölsorolt helységek többi részeit, ugyanily czímen, t. i. e 
Miklós többi leányai után : a farnasi Veres, kendi Balát-fi vagy Balád-fi, 
Kendi és (patai?) Dezsó'-fi családok tagjai kapták. (1487.) A somkereki 
Erdélyi-ok többi birtokai ugyané vidéken : Szilvás azaz Mezőszilvás s ettől 
dél felé Tömb (ma Meződomb), Tuzson, Velkér, Méhes (utóbbi kettő ma 
Torda-Aranyosmegyében) és az olykor szintén Kolozsvármegyéhez számí
tott, de már inkább tordavármegyei Rücs (ma Mezőrücs, Maros-Torda-
megyében), tehát 6 helység -részei, a XV. század második felében, torda
vármegyei gernyeszegi kastélyuk tartozékai, somkereki Erdélyi István szin
tén csatlakozván az 1467. évi erdélyi lázadáshoz, e birtokait előbb mo-
noszlai Csupor Miklós erd. vajdának adta Mátyás király, a szintén hűtlen
ségbe esett Suki Mihálynak ugyancsak kolozsvármegyei, szamosmenti Suk 
azután Kötelén, Visa, (Oláh)-Báré, Magyar-Kályán és Oláh-Kályán, Szovát, 
az ezek vidékén feküdt Asszonfalva, végül az odább keletre található Ma
gyar-Sármás és Oláh-Sármás (ma Nagy- és Kissármás) helységek részeivel 
együtt, (melyeket különben egyidőre előbb Geszti Jánosnak adományo
zott), a Csupor halálával pedig zálogkép, illetve cserében a trencsénvár-
megyei Sztrecsen várért szent-miklósi Pongracz Lászlónak és feleségének 
Jusztina asszonynak. E birtokokat, az ép fölsorolt 6 helységgel, az idő
közben megözvegyedett Jusztina asszony, második férje: a hűtlen Suki 
Mihály fia Pál is elhalván, harmadik férjének: a hűtlen somkereki Erdélyi 
(István fiának) Jánosnak adta zálogba. Ily módon, t. i. házasság utján (a 
melylyel, mint látjuk, Suki Pál is megpróbálkozott) került vissza a gernye
szegi kastélyhoz tartozott 6 falurész a somkereki Erdélyiek birtokába, 
megpótolva a hűtlen Suki Mihály 10 helységbeli részeivel, melyeket együtt
véve 1496-ban (amikor azonban csak 6 Suki-féle birtokot említenek) uj-
adományul kapott II. Ulászló királytól nevezett s. Erdélyi János és felesége 
Jusztina aszony. 

A somkereki Erdélyiek birtokai (összesen mintegy 26 helység részei) 
közül némely részek a XV. század végén illetve a XVI-ik elején magán
adományként a tordavármegyei szent-iváni Székely (Faragón), az ugyané 
vármegyei pókai Detrehi (Szent-Mártonban), a toldalagi Oáltői (ugyan-
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csak Faragón) s a méhesi Zsidó (Méhesen) családok birtokába jutottak. 
Viszont a Suki család ágai közül: a suki Darabosok a XIV. század 
végén s a XV-ik elején, úgy látszik, szintén részesek voltak a már emle
getett Suki-féle birtokok némelyikében; valamint a Felsó'suki nevet is 
viselt Sukiak is, akiknek ezenkívül Szent-Miklós helységben szintén volt 
jószáguk. A Sukiak különben (a kik közül egyik a XVI. század elején Suki 
Lepséni, másik suki Sánta nevet is viselt) a XV. század közepe táján 
Arankuton is birtokosok. Összesen tehát részben vagy egészen 14 helység 
földesurai. 1491-ben és 1503-ban újra és újra egyezkedtek a somkereki 
Erdélyiekkel, akiknek kezére jutott, mint tudjuk, a Jusztina asszony útján, 
a család birtokának egy tetemes része. Más jószágaik az 1470-es évek óta 
1509- ig női ágon illetve házasság czimen a közép-szolnokvármegyei Sán
dorházi vagy sándorházi Porkoláb avagy Sándor, a dobokavármegyei 
ombozi Kisfaludi másként Ombozi, a küküllővármegyei Haranglábi és 
és héderfá(ja)i Barlabási vagy Barrabási, végül kir. adományul 1501-ben, 
a Szentgyörgyi Péter országbíró és erdélyi vajda s testvére Kristóf birto
kába jutottak. 

A somkereki Erdélyiek a XV. század elején a Hunyad-, illetve Do-
bokavármegyéből eredő Sztrigyi-zVkzX együtt — a kiknek Mocs vidékén 
Novaj és Gyeké helységekben is voltak részeik — Méhes, Velkér, Nyulas 
és Szent-Márton helységekben házasság czímén a méhesi Qyeró'-fizViőX 
másként MeTzesz-ektől bírtak részeket. 

Kívülök a családok egész terjedelmes csoportját sorolhatjuk még fel, 
a melyek a megye keleti felében mintegy középütt fekvő Mocs helységtől 
kelet felé, az ép tárgyalt vidéken, egy vagy több helységben földesurak 
voltak. Ide tartoznak az erdélyrészi fejérvármegyei Vízaknaiak Faragó, 
valamelyik Nyulas, Oroszfája és Tömb (ma Meződomb) helységekben; 
továbbá a Szabolcsvármegyéből ide származott Parlagiak: ugyancsak 
Faragó, Nagy-Nyulas, Oroszfája, Septér, Kis-Czég, Fizkut vagy Füzkut és 
az olykor szintén Kolozsvármegyéhez számított, de inkább dobokavárme
gyei Budák azaz Kis-Budak helységben, melyek illető részeit a XV. század 
végén egyik Parlagi-leány. Pak(o)siné és gyermekei egy másik Parlagi-
leánynak és férjének: enyingi (laki, szigeti) Török Imrének adták el, a 
kik viszont egy évtized múlva (1505.) ugyané részeket (ekkor azonban 
Kis-Czég helyett Nagy-Czéget említik) a razvai ti'orvát-oknak örökítették 
el. A Tolnavármegyéből a Rátold-nemből eredő Pak(o)si-ak ezenkívül 
Mátyás királytól a magvaszakadt Frátai Gergely: Botháza, Oláh-Fráta és 
Magyar-Fráta helységekben (odább nyugatra, épen Mocs alatt) levő részeit 
is kapták, a melyekbe azonban, úgy látszik, sohasem jutottak be. 

Ugyancsak az erdélyrészi Fejérvármegyéből valók a csesztvei vagy 
héderfá(ja)i Barrabásiak vagy Barlabásiak, a kik bizonyára nagyrészt 
házasság vagy vétel czímén voltak birtokosok Füzkut, Kis-Czég, Nagy-
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Nyulas és Szent-Márton, odább nyugatra a Mocsi másként csesztvei vagy 
bagói Miske-rokonságtól: Mocs, G(y)éres, Csehtel(e)ke és Báld helységek
ben és Bozkut pusztán; végül Mocstól é.-ny. Báré (a Sukiak után) és délre 
Arankuf helységben; továbbá a Küküllővármegyében is birtokos Nádas(d)iak, 
a kiknek Szászrégentői nyugatra, Szakol(y)bah voltak részeik. 

Tordavártnegyéből valók a Bogáti-ak, a kik (zálogos birtokaikról itt 
nem szólva) Fizkut vagy Füzkut, Tömb, azaz Meződomb, az ép említett 
Arankut s a már Kolozsvár alatt fekvő két Bán(y)abiki (ma Bányabükk, 
Torda-Aranyosvármegyében) helységekben voltak birtokosok, a legutób
biakban házasság czímén a szintén tordavármegyei Oerendiektől. Ugyan
csak tordavármegyeiek a Toldalagi-ak vagy Toldaladi-zk is, a kikből a 
XV. század második felében a toldalagi Qáltői-zk kiágaztak: valamelyik 
Nyulas, továbbá Faragó és Tancs s az olykor szintén Kolozsvármegyéhez 
számított, de tulajdonképen tordavármegyei Erese helység részeinek urai, 
a kikkel e birtokokban beházasodás czímén egy időben a Kalotaszegről 
való várczai Vajdák osztozkodtak. 

Dobokavármegyéből valók a dobokai Bes(s)enyei-ek, a kik olykor 
„oroszfá(já)i" elő-nevet is viselnek s szintén Tancs, Oroszfája, valamelyik 
Nyulas és Fizkut vagy Füzkut helységben földesurak. A XV. század elején 
azonban Oroszfája részeit Betleni Miklósnak, Fizkut és Nyulas részeit pedig 
a hasonlókép dobokavármegyei bongárti Porkoláb-oknak adták el. Utób
biak ezenkívül a Fizkuttal szomszédos (Mező-)Szent-Mihálytelkén is szerez
tek részeket (1501.), a harinnai Farkasoktól. Ugyané vidékről valók a 
zalaházai vagy czegó'i Zalaházi-sk vagy Zalai-ak, a kiknek zálog czímén 
többfelé, a megye nyugati felében is voltak részeik, örök-jogon pedig az 
ép tárgyalt keleti vidéken: Nágy-Nyulas, Oroszfája, Komlód és Kozmatelke 
helységekben, mely utóbbinak részeit a XVí. század elején cserébe kapták 
a három elsőnek részeiért az apa-nagyfalusi Apafi-aktől; s végül Faragó 
helységben is. 

Szintén inkább Dobokavármegyéhez számíthatók a kozmatelki, orosz-
fájai, girolti Oalacziak is, az e megyei, olykor Kolozsvármegyéhez szá
mított Galacz helységből. Földesurak a Szászrégentői ny.-d. fekvő Szent-
Márton és ettől é.-k. Szokol (előbbiben a Vajaiakkal, utóbbiban az Orosz-
fáiakkal való házasság czímén), továbbá odább északi irányban k.. ny. és 
ismét k. felé: Kozmatelke, Oroszfája, Komlód, Fizkut vagy Füzkut, Lom-
pért és Széplak (azaz Dedrádszéplak) helységekben, végül Kolozsvár város
ban és ettől é. Szent-Márton-Macskásán is, utóbbiban vétel utján a Bádo-
kiaktól. A XV. század végén Kozmatelkén adtak cserébe a Járaiaknak s 
Széplakon adtak el részeket a tulajdonkép szintén dobokavármegyei mániki 
(máskor széplaki) Erdős-ökmk és devecseti (máskor szintén széplaki) 
Kajtor-oknak, A Galaczi család egyik oldalága volt a galaczi Erdélyi 
és talán a galaczi'Lompérti vagy tompért család is, a XV. század má-
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sodik felében. A Galacziakkal kapcsolatban ép említem az Oroszfá(ja)takat, 
a kik a XIV. század vége óta Oroszfáján kívül Fizkut vagy Füzkut (a Fiz-
kutiaktól), valamelyik Nyulas és Szakol helységben voltak birtokosok. Utóbbi
nak részeit a meggyesfalvi Alárd-fiaktól kapták cserébe (1455.) s nemsokára 
(1459.) a Fléderfáiaknak adták. Szomszédosok voltak velők a Komlódiak, 
egyszersmind Kozmatelke s odább nyugatra, a dobokavármegyei Mátéiak 
után Berkenyes helységben. Utóbbit azonban (1471.) az Iklódiaknak adták el. 

Ugyané tájon, azaz a Szászrégen és Mocs közötti keleti vidéken még 
több kisebb birtokú család élt. Ezeket azonban jobb lesz úgy felsorolnuk, 
hogy keletről nyugatnak, helységről helységre haladunk. Ilyenek Széplakon 
a Széplaki és széplaki Nagy; Aknán a Berkenyesen is birtokos Aknai, 
valamint a Padányi vagy olykor Lengyel; Faragón a Faragói, a maros
széki székely Faragói másként Seprődi s a küküllővármegyei Szancsali; 
Szent-Mihálytelkén azaz Mezőszentmihálytelkén az odább d.-ny. fekvő, 
Szopor helységben is birtokos, Dobokavármegyéből való Tótőri; Fizkuton 
vagy Füzkuton a dobokavármegyei ha(z)sdáti Apród; Septéren a Sep-
téri, septéri vagy kisbudaki Bár, septéri Porkoláb, septéri és monyo-
rósi Gyula, az erdélyrészi fejérvármegyei Silei vagy Süléi; Szilváson 
azaz Mezőszilváson, mely a középkorban Vajda-, Puszta-, sőt Oláh-Szilvás 
nevet is viselt, a Berkenyesen is birtokos Szilvást, továbbá az ezzel há
zasság utján rokonságba került szilvást Csezeliczky; Ölyvesen (ma Nagy-
ölyves, Maros-Tordamegyében) az Alföldi vagy alföldi Nagy (monoszlai 
Csupor Miklóstól) s a XV. század elején az erdélyrészi fejérvármegyei 
Diódi vagy Gyógi másként Feldio'di, Feldiógi, Felgyógi; Szent Már
tonban azaz Mezőszentmártonban (ma szintén Maros-Tordamegyében) a 
Szentmártoni másként Majosi vagy Májusi, Vajai, továbbá a székely 
Szentgyörgyi (Maros-Szent-Györgyről), bodogi Czerjék, ernyei vagy 
nagy-ernyei és keresztúri Székely, Kiléni; Szent-györgyön vagy Oláh-
Szent-Györgyön (ma Mezőszentgyörgy) a dobokavármegyei Bongárti; 
Szent-Péteren (ma Uzdiszentpéter) a Szentpéteri és szent-péteri Székely; 
Méhesen a dobokavármegyei ho(z)sdáü Porkoláb, a küküllővármegyei 
Darlaszi vagy Darlaczi, továbbá a Maros-székről való ákosfalvi Szé
kely és szent-benedeki vagy vajai Marton; innen é. felé Katonán a 
katonai Porkoláb; a szomszédos Gyekén az ugocsavármegyei eredetű 
gyekéi vagy heteni Fejes s általa házasság vagy vétel czímén a doboka
vármegyei Mátéi, a küküllővármegyei adámosi Horvát, a dobokavárme
gyei szent-gotthárdi, szent-egyedi vagy czegei Vas, a szent-királyi vagy 
topa-szent-királyi Gesztrágyi, továbbá a szent-egyedi Székely, a Szent-
Györgyön azaz Mezőszentgyörgyön is birtokos gyekéi, szent-györgyi, 
szent-iváni VLXL csid-szent-iváni Kemecz, Kömecz vagy Kemöcz, a gye-
kei Sztrigyi, gyekéi Kályán, végül a székely Aranyos székről való Szent-
mihályfalvi másként szent-mihályfalvi Székely vagy Dienes(s)i; odább 
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délre Novajon a Magyar-Fráta vidékén is birtokos, olykor „sombori'' elő
nevet viselő Nova(j)i vagy Noéi s általa az erdélyrészi fejérvármegyei ' 
Silei vagy Süléi, a tordavarmegyei Szengyeli s a novaji Szilágyi; a 
szomszédságban d.-ny. Berkenyesen a berkenyesi ' Faragó; Tótházán a 
Tótházai (de, úgy látszik, csak a XIV. század második felében), a torda
varmegyei Szarkadi és a küküllővármtegyei Hosszuaszói családok. 

S ezzel eljutottunk Mocs vidékére, a hol Mocs vagy Macs, G(y)éres 
(ma Oláhgyéres) s odább d.-k. Csehtelke és Báld helységekben és a Mocs 
vidékén feküdt Bozkút vagy Bazkút pusztán a vérrokon Mocsi vagy Macsi 
s a mocsi, csesztvei, bagói Miske-fi, Miske vagy Miskei család volt bir
tokos, melynek egyik ága az erdélyrészi Fejérvármegyében (a hol Bagó és 
Csesztve is feküdt) levő Szent-Király helységről, olykor „novaji" előnév
vel a Szentkirályi nevet is viselte. A Mocsiak és Miske(f)iek a Frátaiak 
vagy Magyarfrátaiak és botházai Kakas-ok urafogyott birtokait is kapták 
(1458.) Mátyás királytól, a szomszédos Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Bot
háza helységekben, a melyeknek birtokába azonban, úgy látszik, sohasem 
jutottak be. A szomszédos Novajon és Arankuton azonban, kétségkívül 
házasság vagy vétel utján, szintén részbiríokosok voltak. — Mocs, Cseh
telke és Báld helységekben kívülök, de valószínűleg általok a dobokavár-
megyei Mánikiak is bírtak örökrészeket. 

A szomszédságban é. felé Palatka azaz Magyarpalatka és Oláhpalatka, 
Légen (Légyön, Légyen), Pétörtelöke másként Petetelöke majd Petelaka 
vagy Pete (ma Magyarpete), továbbá, legalább a XIV. század közepéig, az 
ugyané vidéken feküdt Mikatel(ö)ke vagy Mikótelke, Tehenösteike vagy Tehe-
nöstelök, továbbá örökös vétel utján a szomszédságban Gyeké, még távolabb 
k.-d. Kozmatelke, végül valami czímen Komlód helységben, a dobokavár-
megyében is birtokos: ősi, palatkai Janka-fi vagy Janka, Ivánka-fi, Jo-
hanka-fi, olykor a Palatkai, Ősi s a Nagy nevet is viselt család volt földesúr. 

Mocs-vidéki birtokaik közelében nyugat felé: Báré helységben a már 
föntebb említetteken kívül még több birtokost találunk. Ilyenek a torda
varmegyei Szentivaniak vagy Vajdaszentivániak, a kiknek az odább 
nem messze k. fekvő (Mező-)Szombattelkén is voltak (a losonczi Dezső-
fiektől) részeik. Utánok Bárén a zemplénvármegyei Butkaiak s ezektől a 
Szent-Péteren (azaz Uzdiszentpéteren) is birtokos küküllővármegyei Kere-
l(l)ó'iek, továbbá Bárén és Szombattelkén a Piski, a dobokavármegyei 
Kecseti, Földvári és földvári Káka, egyedül Bárén, cserében a Szent-
ivániaktól, a tordavarmegyei Járai másként járni Abafá(ja)i vagy Felsó'-
járai családok tagjai részbirtokosok, a kiknek ezenkívül odább d.-k. Ber
kenyesen és a megye d.-k. zugában Kozmatelkén is voltak időnkint némi 
részeik. Végül ugyancsak Bárén a XIV. század végén a szintén tordavarmegyei 
Figedi vagy Figödi és detrehi vagy bartáni Peres s a XV. század második 
felében a dobokavármegyei csehi Pánczél család (benne a Drági is) földesúr. 
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. . Mocstól dél felé Botháza, Magyar-Fráta és Oláh-Fráta (utóbbi ma 
Kisfráta puszta) helységekben szintén több, úgy látszik, rokon köznemes 
család volt birtokos. Ezek közül a Frátai család Magyar/rátái, egyik 
dobokavármegyei birtokáról: Márkházai, s a XV. század második felében 
olykor frátai Oál-fi nevet is viselt, s a szomszédságban Berkenyes s 
odább keletre Szent-Péter (azaz Uzdiszentpéter) helységek részeit is bírta. 
A:következő családok: a Botházai, s az ezzel, úgy látszik, azonos bot-
házai Nagy és botházai Porkoláb; a frátai, botházai vagy kakasfalvi 
Kakas; a frátai Örkei (a tordavármegyei Örke helységről); az odább 
é;-k, Fizkuton és kel. Kozmatelkén is birtokos: frátai, fizkuti, kozma
telki, kis-1 felső- és nagy-áevecseri (a dobokavármegyei Devecserből) 
Székely másként olykor Kpzmatelki; a frátai, botházai, vagy méhesi 
Szentes; a XVL században a szomszédos .Velkéren is birtokos frátai vagy 
magyar-frátai Boncza vagy Boncz; a frátai vagy magyar:frátai Vas; a 
frátai r1o{z)sdáti (a dobokavármegyei Hozsdát ma Hezsdát helységről); 
a botházai Hosszutelki (az-erdélyrészi fejérvármegyei Hosszutelkéről); a 
frátai Bodoni (a tordavármegyei Bodon, ma Aíezőbodon helységből); s 
végül a szomszédságban Berkenyesen és Tótházán is birtokos Dotnbai. 

E családok egyikének-másikának ép megnevezett birtoka, névleg vagy 
valósággal, megszakadáson alapidő királyi adomány, egyezség vagy rokon
ság, czítnén részben másoké lett. így a Frátaiak, frátai Kakasok és Bothá-
zaiak némely részeit a Losonezi (Dezsőfi), farnasi Veres, Vásárhelyi más 
néven szamosfalvi Oyeró'-fi, a szabolcsvármegyei Téti és Kisanarcsi, 
a mocsi Miske vagy Miske-fi és Mocsi, a Pakosi, a beregvármegyei Outi 
(guti Ország), szent-mihályfalvi Tompa és papfalvi Csórónk vagy Cso-
rong családok tagjai kapták. 

A Frátától nyugot felé a szomszédságban a Borsa-nemből eredő, 
Dobókavármegyében is birtokos Iklódi más néven iklódi Beke-fi család 
volt földesúr, Szopor és Őr (azaz Mezőőr), ezenkívül a Mocs mellett é. 
fekvő Keszi (ma Keszü), s a XIV. század elején még Noé (ma Novaj) és 
Óhtontelke a későbbi Ajtony (Mocstól d.-k. és d.-ny.), végül vétel utján 
(1471.) a Szoporral szomszédos Berkenyes helységben. Márton szintén 
részt vévén az 1467. évi erd. lázadásban, birtokai Őr, Szopor és, úgy lát
szik, Keszi helységben is, kir. adomány illetve vétel vagy zálog czímén 
egymásután illetve részben a Buda városból való Kovács István volt nagy
bányai kir. kamarás és szebeni kir. kamaraispán, Raguzai (Drobroniki) más
ként Olasz Frank és fia Jeromos, a temesvármegyei temeseli vagy csehi, iklódi 
Dé(z)si-ek, illetőleg a nevezett Iklódi Márton özvegye: Potencziána máso
dik férje szopori vagy méhesi (másként tuzsoni, szentannai, szent-györgyi 
azaz maros-szent-györgyi, szent-királyi azaz marosszent-királyi, májusi vagy 
majosi) Tót István, s ugyané Márton leányának Mártának férje: szent-györgyi 
(azaz maros-szent-györgyi) és szopori Szentgyörgyi György kezére jutottak. 

Erdélyi Múzeum 1912. Új folyam Vlf. 2 3 
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Odább nyugat felé, a Kolozs- és Kolozsvár közt délre elterülő Pata, 
Bós, Rőd sat. vidékén több egymással rokon sőt azonos nevíí birtokos 
családot találunk. Ezek Patán: a patai Barta, Magyari és Vagyos; a 
patai, györgyfalvi, elekesi (az erdélyrészi Fejérvármegyéből) Bakó vagy 
Bakó-fi, mely a XIV. század végén Györgyfalván is részes; a patai Boka 
vagy Poka, mely a XV. század végén Pata részeit az uj-budai fiencz-
eknek adta, cserében a Kolozsvártól é.-ny. fekvő Szomordok részeiért is; 
a Patai, mely a XIV. század végén a Kolozstól é. fekvő Korpádon, a 
XV. század közepén pedig a két Fráta helységben is birtokos, a hol az 
ekkor, úgy látszik, dobokavármegyei Keresztúriaknak adott el részeket; 
az ugyancsak Patai nevet is viselt patai Salom-fi vagy Salatnon-fi és 
patai Székely, melytől a XV. század közepén Patán a Tordavármegyéből 
való szent-iváni azaz vajda szent-iváni Tatár család is bírt részeket; a 
patai, mérai vagy rődi Dezső, Dezsó'-fi vagy Dézsi, mely olykor a Ró'di 
és Patai nevet is viselte, s Patán kívül a szomszédos Bós és Rőd s a 
Kolozsvártól é.-ny. fekvő Méra és Kórógy (Kórod) helységekben is föl
desúr volt. 

Vele egy eredetű' a rődi Cseh család, mely olykor a Rődi, rődi 
Veres, ró'di Dezső-Cseh, rődi Nagy-Cseh és Kis-Cseh neveket is viselte, 
s Magyar- és Oláh-Rőd (ma csak Rőd), Györgyfalva, Pata, Magyar- és 
Oláh-Bós (ma csak Bós), az e mellett feküdt Sejter, továbbá Kolozsvártól 
é.-ny. Méra és Kórógy (Kórod), Kolozstól k.-é. Magyar-Kályán és Oláh-
Kályán, é. Visa, azután Mocs, e mellett Gyéres, ettől d.-k. Csehtelke és 
Báld, végül odább kelet felé Oroszfája és Felső- vagy Nagy-Nyulas hely
ségekben volt birtokos. Némely részei házasság czímén, örök áron vagy 
adományul idegenek, jelesül Kórógyon a Somboriak, ugyanitt és Mérán a 
Szomordokiak és gyerő-vásárhelyi Oyerő-fiek, Bóson a szamosfalvi 
Qyerőfi-ek, Rődön a tordavármegyei tur-csán(y)i Nagy-ok és a paraszt-
eredetű Macskásiak, a két Kályán és Visa helységben pedig a somkereki 
Erdélyiek kezére jutottak. 

Rokon velők a rődi Kályán vagy Kályáni család, melynek tagjai 
időnkint a Rődi és kályáni Nagy nevet is viselték. A XIV. század közepe 
táján ugyané család volt birtokos Kolozsvártól é.-ny. Diós és Kajántó 
vidékén, a XV. században pedig Kályán azaz Magyar-Kályán és Oláh-
Kályán, az ép emlegetett Rőd, Bós, Pata és Sejter helységekben illettfe 
pusztán, s odább kelet felé Septéren. Kályánt azonban, mely eredetileg is 
Suki birtok volt, a Sukiaknak (1423.), Septért pedig a szent-királyi vagy 
tuzsoni Bolgároknak (1413.) adta el. 

A Kályán szomszédságában fekvő Korpád, s ezenkívül odább d.-ny. 
Pata helységben a Korpádi (a XIV. században korpádi Bogár) ' másként 
fodorházi Korpádi vagy Fodorházi s tőle házasság, kir. adomány vagy 
örökös vétel czímén a szamosfalvi Oyerő-fi, Losonczi vagy losonczi 
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Dezsó'fi (úgy látszik, csak névleg), kusali Jakab-fi vagy Jakcs, Oyörgyfalvi, 
Ladussai másként Nagy és a mániki Gáltői családok voltak birtokosok. 

Kolozsvártól d. k. fekvő Györgyfalváról vagy Győrfalvárói (ma György
falva) nevezte magát egy másik család, mely a XIV. század első fele óta 
györgyfalvi Henke, ugyané ázázad vége felé Felekfarki, a XV. század 
második felében pedig györgyfalvi Butó vagy Botó, györgyfalvi Bó{z)si, 
Kis és Nagy néven is szerepelt, s időnkint Györgyfalva (egy része a 
XIV. században Felefark néven is) Pata (úgy látszik), Bós, Kara, Szent-
Miklós (ma Pusztaszentmiklós), Szamosfalva, a Mocs melletti Kesző (ma 
Keszü), d. Arankut és d.-k. (úgy látszik) Méhes (ma Torda-Aranyosmegyé-
ben), Szent-Péter (ma Uzdiszentpéter) és Szent-György i (ma Mezőszent
györgy), ezektől é.-k. Septér, végül Kolozsvártól ny. felé Szucsák és Nádas 
azaz Magyar-Nádas, összesen tehát 14 helységben volt birtokos. E birto
kai némely részei (az elzálogosításokat itt sem említve) házasság czítnén a 
dobokavármegyei Szilkereki, a küküllővármegyei Somogyi vagy Sotno-
gyoni, a küküllővármegyei Kendi, a krasznamegyei Rácséi, györgyfalvi 
vagy báldoni Nagy, s a szent-annai vagy nagy-mihályi avagy györgyfalvi 
Polyák, valami követelés czítnén a székely aranyos-széki veresmarti Czikó, 
csere utján a Randa és Csákány nevű (Torda városi) családok, a sza
mosfalvi Oyeró'-fiek, a Szentgyörgyi és Bazini Grőf-oU, végül örökös 
vétel utján a Oesztrágyiak birtokába mentek át. 

Ugyancsak Kolozs város vidékén Szent-Miklóson (ma Pusztaszent
miklós) s ezenkívül odább é.-ny. Nádason azaz Magyarnádason s keletre 
Szent-Péteren (azaz Uzdiszentpéteren) még a szent-miklósi Nagy másként 
Szentmiklósi, Keszin vagy Keszőn (ma Keszü) a Keszi, a dobokavárme
gyei gőczi Porkoláb és szent-egyedi Székely, — az olykor Tordavárme-
gyéhez számított, -ma is Torda-Aranyosvármegyében fekvő, a középkorban 
azonban inkább Kolozsvármegyéhez tartozott két Bán(y)abiki (ma Bánya-
bükk) helységben a tordavármegyei Qerendi (a XIV. század elején a Ko-
lozstól é. k. fekvő Bárén is) s tőle házasság czímén a szintén tordavár
megyei Bogáti, a hunyadvármegyei Barancskai és a turóczvármegyei 
Tótprónai, — végül Ajtón helységben a Kolozsvártól é.-ny. illetve é. fekvő 
Kórógy (Kórod) és Fejérd helységekben is birtokos dobokavármegyei 
Sombori, s ettől örökös vétel utján a küküllővármegyei teremi Sikesd és 
dobokavármegyei derzsei Komjáti család volt földesúr. Ugyané tájon Felek 
helység 1367. óta állandóan, mintegy másfél évig (1470—1471.) Kolozs város, 
s úgy látszik, pár évtizedig (1470—1490.) az innen é. fekvő Fejérd helység 
felé, s ennek vidékén már előbb a XIV. században Bócztelöke vagy Bócz-
teleki puszta és Undóteleke másként Tarcsaháza Kolozsvár városáé' volt. 

Az egyházi méltóságok és testületek közül az erdélyi püspökségnek 
és káptalannak, a kolozsmonosíori benczés apátságnak voltak e vármegyé
ben terjedelmes birtokaik. Jelesül az erdélyi püspök Kolozsvártól é.-ny. 

23* 
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Köblösön azaz Oláhköblösön, innen dél felé, de csak a XIII. század vé
géig, Bogártelkén és Nádason azaz Magyar-Nádason; e vidéktől le dél 
felé, lehet mondani egy tagban : Darócz, Tűre, Makó, Magyar-Gorbó, az 
e tájon feküdt Gorbófő, Vista, Nagy-Kapus, Egerbegy, Fenes vagy Szász-
Fenes, Lóna azaz Szász-Lóna, Hideg-Szamos, Hév-Szamos azaz Meleg-
Szamos, Sztolna, Oláh-Fenes és Tótfalu helységekben, s az ennek vidékén 
elterült Gorbóvölgyén, a hol olykor Gorbó vagy Oláh-Gorbó helységet 
is találjuk, továbbá e birtokoknak mintegy központján, a Szamos mentén : 
Gyalu városában, a melyben vára is állt, s odább nyugatra a Sebes-Körös 
forrás-vidékénél: Körösfő helységben volt földesúr. E hatalmas birtoktest
hez a két Szamos felső folyása mentén nagyterjedelmu erdőségek azaz 
havasok tartoztak, melyek Leske-föld másként Apáthavasa néven a XIII. 
század legvégén (1299.) csere czímén a kolozsmonostori apátságtól (a fön~ 
tebb említett Bogártelkéért és Nádas azaz Magyar-Nádas részeiért) kerültek 
a püspökség birtokába. Végül a XIII. század második és a XIV. század 
első felében egy ideig Kolozsvár város is a püspökségé volt. E város 
mellett fekhetett az a Szent-György helység vagy puszta is, a melyet 
1299-ben ugyancsak a kolozsmonostori apátságtól kapott cserében. 

Mocstól keletre: Kecsét, Köcset (azaz Mezőkecset), Viszula vagy 
Veszalya (azaz Viszolya), Köbölkút és Újlak (azaz Mezőujlak) helységeket 
és Septér részeit, úgy szólván egy tagban, állandóan az erdélyi káptalan 
birtokában találjuk, s ezenkívül a XV. század végén Novaj helység s a 
XVI. század eleje óta Kolozs város határának részeit is.-

A kolozsmonostori benczés apátság két városból s mintegy 16—17 
helységből vagy pusztából álló, tehát szintén nagyterjedelmu birtokának 
központja az azóta Kolozsvár városba olvadt Kolozsmonostora vagy Mo
nostor város volt; szélső pontjai pedig kelet felől a Szamos mentén 
Apáthida, Apahida, délről a tordavármegyei határszélen, Kolozsvártól dél 
felé feküdt Gorbóvölgy vagy Szent-Benedek, nyugat felől a Nádas mentén 
Jegenye és Egeres, észak felől Sólyomtelke (vagy Sólyumtelke) és Kajántó ; 
s testét ezeken kívül a Nádas mentén Bogártelke, az ennek illetve Sólyom
telke, Egeres és Jegenye helységeknek vidékén feküdt Eperjes és Ontelke 
vagy Hontelke, odább k.-d. Nádas(d) vagy Nádastelek (azaz Magyarnádas) 
és Bács, az ezek táján feküdt Saság és Szent Iván, s- a Kajántó vidékén 
elterült Bénye vagy Bőnye, Tiburcz vagy Tiborcz más néven Tiburcztelke 
vagy Tiborcztelke, Érd más néven Szilvástelek és Máriatel(ö)ke helységek 
vagy puszták —• s valamikor régebben, az Árpádok korában : Nádas(d) 
vagy Nádastelek azaz Oláh-Nádasd is — alkották. 

Végül itt-ott a megyében a beszterczei és kolozsvári domonkosok
nak, a beszterczei apaczáknak, a maros-széki szent-királyi pálosoknak 
stb. voltak kisebb részeik, magánosok adományából. 

(Budapest.) Dr. Csánki Dezső . 


