
Varga Szabolcs
Egy Mohács után felemelkedett nemesi család 

karrierjének kezdetei 1526-1541 között 
(A devecseri Choronok)

Az 1526. esztendőt a magyar társadalom történetében is választóvonalnak tekinthetjük. 
A magyar állam erejének megrendülése, a kettős királyválasztást követő polgárháborús 
helyzet ugyanis rendkívül kedvezett a nemességen belüli fluktuáció felgyorsulásának,1 
A Mohácsot követő évtizedben olyan évszázados múltú családok tűntek le a történelem 
színpadáról, mint Kanizsaiak, Rozgonyiak, Szentgyörgyi-Baziniak, és olyan családok 
veszítették el jelentőségüket, mim a Széchyek, a Héderváryak vagy a Ráskayak.2 3 A 
Báthory, Bebek, Homonnay, Batthyány családok befolyása töretlen maradt, de mellet
tük már felemelkedtek az új arisztokrácia képviselői, a Choron, Nádasdy, Nyáry és 
Salm famíliák.

Az alábbiakban arra keresem a választ, hogy az ország gyökeresen megváltozó 
gazdasági, politikai viszonyai közepette milyen új kihívásokkal kellett szembenéznie 
az ekkor felkapaszkodott nemesi családoknak, hogyan tudtak megfelelni ezeknek a 
kihívásoknak, milyen lehetőségeik voltak családi birtokállományaik és ezáltal politikai 
befolyásuk növelésére az 1526-1541 közötti zavaros időszakban. A devecseri Choron 
család felemelkedésének kezdetei éppen erre az időszakra esnek, így méltán bízhatunk 
abban, hogy a történetükre vonatkozó források feltárásával és felhasználásával választ 
kapunk a fentebb megfogalmazott kérdésre.5 Kutatásomat megkönnyítette, hogy a 
család levéltára, szétszóródva ugyan, de fennmaradt más családok archívumaiban. 
Másrészről nagyban megkönnyítette munkámat a Magyar Országos Levéltár által 
megjelentetett, a Királyi Könyvek teljes szövegét közreadó CD-ROM, amelynek segít
ségével az uralkodói adományozásokat tudtam nyomon követni.

Tudjuk, hogy a Choron família tagjai a 16. század második felére a Nyugat- 
Dunántúl legnagyobb birtokosainak egyikévé váltak, kiterjedt bécsi udvari, és ausztriai 
kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeztek, és bárói címük révén a magyar arisztokrá
cia soraiba emelkedtek, A család eredete azonban jóval korábbra vezethető vissza.

1 PÁLFFY, 2000. 145.
2 MAKSAY, 1990.1. 8-11.
3 A család egész történetére lásd: VARGA, 1999.159-180.
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A család eredete

A Choron família említése már a 13. századi forrásokban felbukkan, de egy rövid 
időszakot leszámítva még vármegyei szinten sem vállaltak tisztséget, és a család tagjai 
békésen élték a kisnemesek mindennapi életét devecseri kúriájukban.4 Az 1488-as 
országos adóösszeírás a család birtokaként tüntette fel Devecser mellett Kamond és 
Kohár településeket, ahol összesen 33 adózó portával rendelkeztek.5

A század végén Márton fia, András lett a család feje. V ele jutunk el dolgozatom  
témájának központi szereplőjéhez, ugyanis a család az ö politikájának köszönhetően 
élte túl a Mohácsot követő „rendszerváltás” viharos esztendeit, és vált egy hatalmas 
birtokkomplexum megteremtésével a Dunántúl meghatározó politikai tényezőjévé. 
Sajnos. András életének korai időszakából nem rendelkezünk forrásokkal, csak annyi 
tűnik bizonyosnak, hogy 1508-ban teljes vagyonelkobzásra ítélték, és csak az 1520-as 
években történt meg a család rehabilitációja.6 * 8 Ebben valószínűleg nagy szerepe volt 
Várday Pál veszprémi püspöknek, akinek familiárisai közé ezekben az években került 
Choron András. A családkarrierjének” kezdete ehhez az eseményhez köthető, amikor 
András nem csupán egy befolyásos pártfogó szolgálatába lépett, de egyúttal bekap
csolódott Veszprém vármegye politikai életébe is.

Choron András szerepe az 1526 utáni polgárháborúban

A mohácsi csata idején András már a Várdayt követő veszprémi püspök, Szalaházy 
Tamás legbelsőbb köréhez tartozott-; Ennek volt köszönhető, hogy veszprémi alispán
nak és sümegi vámagynak is kinevezték. A püspök gyakori távollétében az Ő feladata 
volt a püspökség javainak irányítása, és az innen befolyt jövedelmekből felállított 
kétszáz fős püspöki bandérium vezetése.s Az. hogy a Balaton-felvidéken a Mohácsot 
követő időszakban egyedül ő rendelkezett számottevő katonai erővel, nagyban hozzá
járult András személyének felértékelődéséhez, befolyása növekedéséhez.

A kettős királyválasztás következményeként beálló bizonytalan hatalmi helyzetben 
a nemesség számára számos lehetőség nyílt a politikai manőverezésre, hiszen mindkét 
király, Szapoiyai János (1526-1540) és Habsburg Ferdinánd (1526-1564) is igyekezett 
minél nagyobb pártot szervezni magának.9 Kezdetben, csak a klérus -  köztük

■ Veress D., 19W 1.19.
s SOLYMOS1, 1984. 186.
6 Veress D, 1996/1 22., Bárt a, 1994. 24.

Koppány, 1961. 9.
8 Évi 12. ÜOÍJ forintos bevételiéi a püspökség közepes gazdagságúnak volt tekinthető. Molnár, 1998. 71.
9 Itt most nem célom a két király küzdelmének kronologikus ismertetése, csak ott utalok rá, ahol a téma 

miatt megkerülhetetlen. Lásd az erre vonatkozó legfontosabb szakirodalmat; ACSÁDY, 1897; ÁGOSTON, 
1991; Bárdossy, 1943; BarTa, 1983; 1984;Palffy, 2000; Szakály, 1986.
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Szalaházy Tamás és a nyugat-magvarországi arisztokrácia szűk rétege támogatta a 
Habsburg- dinasztia hatalomra kerülését, a többség Szapolvai János mellett sorakozott 
fel. Hősünk, valószínűleg Szalaházy hatására, ugyancsak a bécsi király mellé tette le 
voksát, és a javára írandó, hogy következetesen kitartott elhatározása mellett. A család 
szempontjából ez volt András legnagyobb kockázatot magában rejtő döntése, ám 
ugyanakkor ennek köszönhette szinte példátlanul gyors felemelkedését is.

A Szapolyaival folyhatott tárgyalások kudarcba fulladása után 1527 nyarán 1. Fer- 
dinánd elindult, hogy fegyverrel hódítsa meg országát. A Duna mentén indított fő 
csapással egyidejűleg Choron András -  aki ekkor már Veszprémből irányította a Fer- 
dinándhoz hű csapatokat -  a János-párti Tihany várát vívta meg sikerrel, és ezzel sta
bilizálta a Balaton-fel vidéken a Habsburg-uralmat.10 Szalaházy ekkor már állandóan a 
király környezetében tartózkodott, így a térség nyugalmának és Ferdinánd pártján való 
megőrzésének Choron volt az első számú felelőse. Ez azért is fontos volt, mert a Du
nántúl birtoklása biztosította az uralkodónak a bánnikori gyors beavatkozás lehetőségét 
az ország középső részén, illetve innen megőrizhetőnek tűnt az osztrák tartományok 
békéje is. Choron András másik haditette az volt, amikor 1528-ban Veszprém várát 
védte meg egy Tahv János által vezetett János-párti ostromtól.11

A bécsi vezetés is tisztában volt Choron András szerepének jelentőségével, ezért 
aztán nem mulasztották el hűségét jutalmazni. 1528-ban a veszprémi alispán megkapta 
a Tolna megyei Kuny, és a baranyai Torda birtokokat,12 * majd három hónappal később 
a Veszprém megyei Pápa mezővárost, Kúpot és Szerecsenyt.12 Még ez év novemberé
ben Rátóthy Gyulaffy Istvánnal közösen megkapták a veszprémi Naggvimótót, és a 
zalai Kovácsmolna, Egreghusze, Almád, Cseköháza és Győr birtokokat.14

Ezek az adományok azonban nem jelentették minden esetben azt. hogy a kedvez
ményezett fél azonnal élvezhette birtokai jövedelmét, sőt egyáltalán élvezhette valaha 
is.15 A politikai-hatalmi helyzet bizonytalanságnak köszönhetően napirenden voltak a 
világi és az egyházi birtokok ellen irányuló erőszakos foglalások. Az ilyen foglalások
ban Choron András ugyancsak kivette részét, különösképpen az elpusztult kolostorok

10 erdélyi, 1908. 695.
11 Erdélyi. 1913. 6. Koppány Tibor ezt az ostromot 1530-ra datálja. Koppány, 1961.10.
11 MÓL A 57.1 k. 90.
1J MÓL A 57. l.k. 119. Ezekel a birtokokat azonban ténylegesen valószínűleg nem tudta a család birtokban 

venni, mert az éppen ekkor János pártján álló Török Bálint tulajdonában voltak. Feltevésemet alátá
masztja, hogy 1535-ben Török párt váltásakor ezekre a birtokokra Ferdinándtól királyi adománvlevelet 
kapott. MÓL A 57 1 .k. 237. -t

14 MÓL A 57 l.k. 137. Naggyimót esetében tudunk egy 1529. augusztus 20-án kelt királyi megerősítésről 
amikor „fidelis nostris egregii Andre Choron de Dewecher vicecomitis comitatws istius 
wespremiensul ]possessionis Naggyimotk vocaie[ . ]dedimus” MÖL P 108 Rep. 36. Fasc B. No. 51.

15 Choron 1530-ban megkapta „Zclnck" mezővárost, és ezt az adományt az uralkodó 1535-ben meg is 
erősítette, ám az aktuális politikai helyzetből eredően soha nem vehette ténylegesen birtokba. MÓL A 57 
L l.k. 178., 285.
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javainak megszerzésében Jeleskedett".16 1530-ban Osztrovics Miklóssal és Zay Fe
renccel együtt Choron elfoglalta a szenyéri várkastélyt, illetve uradalmat. A királyi 
hatalom nem volt képes megakadályozni az ilyesfajta hatalmaskodásokat, igy a kora
beli közállapotokra igen jellemzőnek tekinthető Ferdinánd királynak az a salamoni 
döntése, amely a fentebbi ügyben született. Eszerint a király 1533-ban kelt levelében a 
Choronék által elfoglalt jószágokat száz aranyforint ellenében bérletbe adta az önké
nyes foglalóknak.17

Ezekből az esetekből jól kitűnik, hogy az uralkodó valójában ki volt szolgáltatva a 
helyi, vármegyei hatalmi szerveknek, de még inkább a vármegyei döntéseket befolyá
soló birtokos nemesség tagjainak. Mivel az uralkodó utasításait végrehajtó középszintű 
közigazgatás kiépítésére nem került sor a Mohács utáni évtizedben -  de a későbbiek
ben sem -  igy a király rá volt utalva megyei szinten katonai potenciállal rendelkező 
híveinek szolgálataira, akik saját hatalmuk gyarapításával egyúttal elérték az uralkodó 
befolyásának növekedését is, tehát addig tartott a Habsburg fennhatóság, ameddig a 
dinasztiát támogatók uralták az országot, így kölcsönös érdekek tűzték össze a feleket: 
a Habsburgokat támogató magyar nemességet -  amely foglalásainak legalizálását kérte 
hűségéért cserébe -  és az uralkodót, aki így remélte hatalma fenntartását és befolyásá
nak esetlegesen Szapolyai kárára történő kiterjesztését Magyarországon. Ezt a helyze
tet kitűnően használta ki Choron András, aki a veszprémi püspökség anyagi és katonai 
erejét állította a maga -  és ezzel közvetve az uralkodó -  céljainak szolgálatába, és 
ezáltal 1531 -re Veszprém vármegye leggazdagabb földesura lett.18 19 20

1532-ben újra fellángoltak a trónharcok, Szapolyai oszmán csapatok támogatásával 
betört a Dunántúlra, és ott jelentős katonai sikereket ért el, többek között Veszprémet, 
Tihanyt és Sümeget is elfoglalta.15 Ezzel alapjaiban rendült meg Ferdinánd helyzete a 
térségben, és félő volt, hogy elveszíti hatalmát a terület fölött. Bakics Pálnak és Choron 
Andrásnak is köszönhetően azonban a János-pártiak nem tudták tartósan megvetni a 
lábukat a Dunántúlon, ugyanis Choronék már ez év nyarán sikeresen vették fel a harcot 
a Balaton-felvidékct fosztogató török portyákkal,10 és az 1534-ben kibontakozó ellen
támadás vezetőjeként András foglalta vissza Tihanyt is. Katonai sikereiért, és hűségé

16 MOLNÁR, 1998. 72. PÁLFFY, 2000. 145. jlndreas Choron tenet occupata bona prepositure Sancti 
Nicolai Albensis pertinentiasque possessionis Pah itt comitatu Zaladiensi." Frangepán Ferenc és 
Brodarics István levele Johaim Katzianemefc. 1533. november 15., Buda in: B essen y ej, 1994. 75-77.

11 B o r s a ,  1985. 78-82. Itt az uralkodó az „aulicis nostris" megnevezést használja Choronékra.
18 Lásd melléklet.
19 Ver e ss  D„ 1996/2. 64.
20 „Ex litteris Andreae Choron in Symegh feria sexta postDionisii martyris: Inprimis cutn equitibus nostris 

versus Dewecher dormrn nostrum invenimus Turcas equttes quingetuos quos omnes profligimus, secundo 
centum, terítő centum el qumquaginta, quarto trecentos, quinto ducentos. sexto pedites el qumquaginta, 
septimo ducentos quinquaginta, amnino istos praescriptos ita profligavimus, utforsan non multi possunt 
ex tus mortem evadere. Insuper ubi qumquaginta equites, ubi pedites centum, quadraginta, viginti et sic 
consequenter, profligavimus, ita hic in circuitu Dewecher et Symegh iacent circiter vei plusquam duó 
milia qumgenta cadavera turcarum” ŐStA HHStA Türkei I. Kt. 2. Konv. 2. föl. 126.

20



ért ebben az évben Choron Andrást az uralkodó Zala megye főispánjának nevezte ki.21 
Ekkor kapta Zcnvér, Zós, Merke, Tapson és Arad birtokokat Somogybán,22 a követke
ző évben Thomay Ferenccel közösen Ládtomajt és a veszprémi Csajágot,23 valamint 
Mihályi Ladony M iklós győri prefektussal együtt 1536-ban Lesencetomaj, Németfalu 
és Pabar településeket Zala vármegyében.24 Ezeket a birtokokat András személyes 
rátermettségével, katonai akciói sikereivel szerezte meg a Choron dinasztia számára, 
de talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy a család felemel
kedése szempontjából rengeteget számított András Bécshez való ragaszkodása, a 
Habsburg király iránti feltétlen hűsége is,

A családi vagyon további gyarapodása

Láttuk, hogy a családi vagyon növelésében mekkora szerepe volt .1 Choronoknál a 
királyi adományoknak, de korántsem ez volt az egyetlen útja újabb birtokok megszer
zésének. Adásvétellel vagy kölcsönbérlet útján is gyarapították a családi vagyont. 
Vásárlás útján került a Choron család birtokába a korábban Szapolyai birtok, Ugod 
oppidum egyik fele Horváth Jánostól és nejétől, Thallóczi Bánífy Magdolnától 1532- 
ben 2600 Ft-ért, majd három évvel később -  további 3200 Ft kifizetése után királyi 
jóváhagyással a teljes uradalom.25 Ez viszont már komoly készpénz meglétét feltétele
zi, amelyet szabadon tudtak áramoltatni, forgatni. A család készpénz-vagyonának 
alapjául a m eglévő birtokok bevételei mellett, az alispáni, majd foispáni tisztségekkel 
járó bizonyos pénzbeli juttatások szolgálhattak. Choron András például az éves hadi
adó beszedésére fordított saját költségei címén 1531-ben 420 Ft-ot, míg 1536-ban 330  
Ft-ot tartott vissza magának az adóból.26 Bár ezek az összegek nem voltak jelentősek, 
mégis érzékeltetik, hogy a tisztségeket vállalók anyagi téren is bizonyos előnyt élvez
tek a közügyektől távol maradó társaikkal szemben. Ennél azonban sokkal fontosabb 
bevételi forrása lehetett a családnak az áruszállításba való bekapcsolódás, hiszen jól 
tudjuk, a háború nemcsak pusztítással jár, de hatalmas üzlet is, mert a hadsereg a leg
nagyobb és legbiztosabb piac. A  polgárháború színterévé vált országrészeken gyakorta 
vonultak át seregek, és ezeknek élelemre és ellátásra volt szüksége. Természetesen a

11 Fallenbuchl, 1994. 110. 1541-ig viseli ezt a tisztséget. 1535. október 21-tol Erdoiy Péterrel megoszt
va „in medieiate comitatus" Első okleveles említése 1534, szeptember 28-án történt, amikor az uralkodó 
Choronnak, mint zalai főispánnak adományozta a Veszprém vármegyei Szentgól és Németi falvakat. 
MÓL A 57 t.k. 222.

22 MÓL A 57 l.k. 235.
23 MÓL A 57 1 k. 284.
14 MÓL P 108 Rep. 36, Fasc. B. No. 52.
25 REIZNER, 1893. 613. Bár már 1532 októberében Ugodból datálja levelét Choron András „ex castro 

noslro Ugod" MÓL E 185 Choron András levele Nádasdy Tamásnak. 1532. október 22., Ugod. Mégis 
1539-ben Mathusnai Kristóftól újra megvásárolta a Vas megyei Zergény birtokkal együtt 3000 Ft-ért, és 
a tolnai Nagy-Izroénért eserébe. REIZNER, 1893. 613. MÓL P 108 Rep. 40. Fase, D No. 12.

26 PÁKA Y, 1942. 21.
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nemesség többsége a háta közepére sem kívánta ezeket a hívatlan látogatókat, akik 
bizony sokszor nem kérdezték, hogy mivel tartoznak kosztjukért és kvártélyukért, de 
néhány család, amelyik elég hatalommal bírt, hogy megvédje birtokait, komoly pénz
összegekért tudta értékesíteni terményeit, kivált a gabonát, a takarmányt és természete
sen a bort. A hadikonjunktúra inkább a 16. század második felében, az ország majd 
egészének hadszíntérré válása idején virágzott, de már 1538-ból van rá adatunk, hogy a 
Veszprém mellett állomásozó Ferdtnánd-párti sereg részére Choron András is szállított 
élelmiszer-ellátmányt.27 *

A család már korán felismerte az távolsági kereskedelemben rejlő lehetőségeket is. 
Az 1542-ben készült, a nyugati határon fekvő harmincad-hivatalok naplói szerint a 
Devecserből érkező kereskedők 612 Ft teljes forgalmat bonyolítottak le, igaz ennek 
legnagyobb részét az import tette ki.18 Bár források egyelőre nem állnak nagyobb 
számban rendelkezésre erre vonatkozóan, feltételezhető azonban, hogy a rendkívül jó 
helyzetfelismerő, és azt kihasználó képességgel rendelkező Choron a külkereskede
lemből is valamicske hasznot húzott. A megnövekedett bevételeknek köszönhetően a 
család ezekben az években építette át a devecseri kastélyát, ahová 1538-ban Choron 
András végleg áttette székhelyét.29 30 Ebben a Kecsethy Márton veszprémi püspökkel 
való nézeteltérésük is közrejátszott. Kecsethy a sümegi várat, mint püspöki birtokot 
visszakövetelte Chorontól, aki, csak mint alispán bírhatta volna azt, de ettől a tisztsé
gétől már megvált. András viszont nem volt hajlandó visszaadni a várat, mert ő -  
ahogy írta -  már 50. 000 Ft-ot költött az elmúlt 13 évben a vár fenntartására, ezért azt 
költségei megfizetése nélkül át nem engedi.*0 Erre azt válaszolta a püspök, hogy tudo
mása szerint inkább megkárosította a rá bízott javakat, és eközben Devecserben, ahol 
korában csak viskó volt, királyi épületeket emeltetett magának.31 * Végül abban álla
podtak meg a felek, hogy a püspök fizessen 2000 Ft-ot, és Choron kapjon kettő, általa 
kiválasztott püspöki birtokot, valamint Tapolca és Berend tizedkerületek tizedeit 20 
évre, és a püspök adja András fiának a tihanyi apátságot.

A család nem érteit egyet a püspökkel a tihanyi apátság birtoklásának kérdésében 
sem, melyet Choron András 1534 óta tartott jogtalanul megszállva. A viszálykodás 
csak 1539-ben ért v ég e t amikor az uralkodó kinevezte András akkor még kiskorú fiát, 
Jánost tihanyi apátnak, valamint Andrást a kolostor és az apátság kormányzójának, 
valószínűleg a Sümeg visszaadása érdekében kötött fent említett megállapodás értei

17 ÖStA HHStA UA Fasc. 38 Konv. A. föl. 36-38. Gyulay István veszprémi várkapitány levele Ferdi- 
nándhoz. Veszprém, 1538. december 13.

18 Ember, 1961.42.
29 Első levelét 1538. június 29-én keltezte innen Nádasdy Tamásnak. MÓL E 185
30 IAKÁTS, [1926.] 112.. EEMHK Itt. 127-134 , ERDÉLYI, 1913.13.
31 ERDÉLYT, 1913. 13. JDewecher ante tuguriolum erat extruxit regia planeaediflca et haec omnia ex

sangvine miserorum, quos depredatus est ex arcé Sümegh ” .



mében. Bár János a tihanyi apátok névsorába soha nem lett beiktatva”  a család mégis 
1548-ig birtokolta az apátságot, a várat, és a hozzájuk tartozó birtokokat, melyeknek 
nem csekély jövedelmeiből András maga finanszírozta az erősségben állomásozó 24  
lovast és 16 gyalogost.33 Az apátságnak voltak javai Bálát onfiircden, Aszófőn, 
Szőlősön és Arácson, ahonnan a szőlőművelés révén ismét csak jelentős bevételekhez 
jutottak az első törők portyák megjelenéséig. Megállapíthatjuk tehát, hogy Choron 
András igen jó érzékkel végezte birtokai irányítását, és jelentős vagyoni gyarapodást 
ért el a család ezekben az években.

A devecseri Choronok családi kapcsolatai

A família történetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a rokoni 
szálakat, amelyek révén a dinasztiát elhelyezhetjük a korszak nemesi társadalmában, és 
ezáltal még összetettebb képet kapltatunk a család vagyoni helyzetéről. A korszak 
házasodási sajátossága volt, hogy rangon aluli családokkal nem szívesen kerültek 
rokonságba, és igyekeztek közeli területeken birtokos családokból párt választani.

A devecseri Choronok családfájával már foglalkozott korábban a szakirodalom, de 
az újabban előkerült források segítségével sok helyen pontosítani tudjuk eddigi isme
reteinket.34 András valamikor az 1520-as években vette feleségül Izsákfalvi Margitot, 
akinek a származását homály fed i35 Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen ekkor And
rás csak egy „kemesealji” nemes volt, aki rangjához illően egy kisnemesi kisasszonyt 
kapott feleségül. Kettő fiúgyermekük született, de közülük az idősebb -  István -  nem 
érte meg a felnőtt kort, 1542 után nem találkozunk a nevével a forrásokban.36 Az élet
ben maradt Jánoson kívül Choron Andrásnak öt leánya volt, akiknek házasságaiból 
rengeteg érdekes adalékot tudhatunk meg.

Talán Zsófia volt a legidősebb leány, akit már 1535-ben Gersei Pethő Péter felesé
gének említenek,37 Dorottya Rátóti Gyulaffy Jánoshoz, Csobánc urához, egy Balaton-

32 Ennek az lehetett az oka, hogy János bátyja István az 1540-es évek elején meghalt, így János lépett elő 
potenciális örökössé, és már nem kellett egyházi pályára szánni a kisebbik fiút a család birtokainak egy
ben tartása végett

M VERESS D., 5996/2. 64.
34 A legnagyobb haszonnal Takáts Sándor Choron lányokról szóló tanulmányát TAKÁTS, [1926.] és Kazáry 

Károly munkáját KAZÁRT, 1940. forgattam.
33 Családjáról nincsenek adatok, csak Vas megyében emitenek a források egy Izsákfalvi Márk Jánost 1573- 

ban, Jn praedicti oppidi Vasvar in eodent comitatu Castriferrei[...]Joanne Mark de hsakfalva[...]'' 
MÓL P 108 Rop. 45, Fasg. N. Margit első említése 1532-ben történt, Reizner, 1893. 613. de ekkor már 
éltek a fiaik, így a frigynek előbb kellett megtörténnie. Utolsó említése 1552. február 8-án. ,,Generosa 
domina Margaretha Relicla egregii quondam Andree Choron de Dewecker." MÓL P 108 Rep. 45. Fasc. 
L. No. 392.

34 Utolsó említése 1542. szeptember 1-én Thurzó Elek Choron Andrisnak Sárosára tett adománylevelében. 
MÓL P 108 Rep. 40. Fasc E. No. 89.

37 A 57 l .k. 284-285. 1569-ben még élt MÓL P 1314 No. 09329, de 1584-ben már nem volt az élok sorá
ban „Quondam Sophia olim Petri Petho de praefata Gerse” MÓL P 108 Rep. 13. Fasc. A. No 1 .NB.

23



környéki középbirtokoshoz ment feleségül. Anna, a harmadik leány idősebb Gersei 
Pcthő Gáspárnak, Nádasdy Tamás familiárisának lett a hitvese.38 A Peth&k a 
tehetősebb középnemesi famíliák közé tartoztak, akinek birtokaik Vas és Zala várme
gyében feküdtek.39 A  kővetkező testvér Fruzsina (Frakszia) volt, akit Gersei Pethő 
Benedek vett nőül. Takáts Sándor jóvoltából róla tudunk a legtöbbet. Fruzsina a ma
gyar mellett latinul is tudott írni és olvasni, kertjei messze földön híresek voltak.40 
Katalinról tudunk a legkevesebbet. Vásonkői Horváth Jeromos felesége volt, aki még 
élt Choron János 1584-ben bekövetkezett halálakor.41

Ezeket a házasságokat áttekintve azt mondhatjuk, hogy az apa hatalmának folya
matos növekedése révén egyre jobb házasságokat tudott kieszközölni lányai számára, 
igaz a középnemesi körből még ők sem tudtak kitörni, de egy patriarchális társadalom
ban ez a leánygyermekektől nejn is volt elvárható. A „minőségi ugrást" majd Choron 
János hajtja végre, mint az ekkor már jelentős Choron-birtok egyetlen örököse, de ez 
már a család történetének egy másik fejezete.42

Végszóként megállapítható, hogy a család felemelkedésének fő  aspektusai jól meg
ragadhatók az 1526-1541 közötti tizenöt esztendőben. A família jó l alkalmazkodott a 
polgárháborús helyzet miatt megváltozott körülményekhez. Choron András 
körültekintő és előrelátó politizálásának köszönhetően a devecseri Choronok a mohácsi 
csatát követően hatalmi tényezővé váltak a Balaton-felvidéken. Egyre komolyabb 
tisztségek vállalásával Choron András mind nagyobb társadalmi presztízsre tett szert, 
és ennek is tudható be, hogy a család birtokállománya egyre bővült ezekben az évek
ben. Jól ismerte fel azt is a família, hogy a kereskedelemben való részvétellel gyors 
vagyoni gyarapodás érhető el, ezért valószínűleg már korán bekapcsolódott a hadsereg 
számára történő szállításokba. A család vagyonának növekedésével már előnyösebb 
házasságokat köthettek Choron András gyermekei, mint amilyen még neki jutott osz
tályrészül. A családfő Habsburg-hűségének, és katonai eredményeinek köszönhetően a 
Choronok a tárgyalt időszakunkban a kisnemesi státusból bejutottak a gazdag közép
nemesi körbe, szinte az arisztokrácia előszobájába. Azonban az ennek az időszaknak a 
végén bekövetkező újabb oszmán támadás, Buda eleste és az ország három részre 
szakadása ismét új, teljesen más helyzetet eredményezett, és az életben maradáshoz, 
ahogy a magyar társadalom szinte egészének, úgy e család tagjainak is gyökeresen új 
stratégiát kellett alkalmazniuk.

** A Petho csatád tagjai 1549-ben kaptak báróságot, és Gáspár testvére János Sopron megye főispánja i> 
volt huzamosabb ideig.

39 Maksay, 1990. n, 911., 1103.
40 TAKÁTS, II926.] 114-116.
41 Egy általa irt levelet találtunk. MÓL E 185 Choron Katalin Nádasdy Tamásnak. Sáentgrót, 1555. október 

13.
42 Choron János életére VARGA (Pasaim)
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1. számú mellékleti.

A Choron birtokok nagysága a rovásadó összeírások alapján 1531 és
1S36 között

Adófi
zető

Szegény Szolga Török
által

felége
tett

Mikűitól-
fcitol

Meddig-kinek

Andfelva 
(Antfa(va)1

r 3 1536 1553

Asszony fal
va

i 1531

Bánd1 2 1531
Becse3 7,5 3 6 deserta 1531
Dém4 4 10 de-

serta
1531

Devecser* 31 12 8 6
Dabrony 33 5 8 1531
Gergelyi6 8,5 2 1531 1555 Sál 

Ferencnek
Gyepes 1 5 1531
Gyimót 23 5 16 1531
Hánta7 5 15 17 1531
Hanté 12 6 2 1531
Hidegkút 2 3 1536 Ányos Ágo

tától Ferenc- 
tő], Mihálvtól

Felsőka-
monds

10 5 6 1531

Alsóka-
mond

19 4 2+1
szabu-dos

1531

Kerta9 40 7 4 8 1531 1536 Horváth 
János ill. Péter

Kúp10 40 8 6 1531
Ferdinánd

1536 Török 
Bálint

Mcncshelv 1 1531
Miske11 10 4 1 1531 1543 Miksei 

Antali
Szcntgá! 
és Németi12

65 1531 1548

Orcwzi” ' 2 ' 1531 1542 Oroszi 
Pál és Béla

Padrag 18 6 8 1536 veszp
rémi apácák
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Nagypirit1'' 1 1531 1536 Jakab 
Miklós 
özvegye

Kispirit 1

Szék13 9 3 5 1531
Tósok16 3 3 5 1534
Szerecseny 
(Győr vm.V’

14 4 1+1/2
bírói

16 1531 1536 Török 
Bálint

Szentiván18 7,5 16 1531
Összesen 373,5
1. PÁKAY, 1942 7!.
2. PÁKAY, 1942. 72
3. PÁKAY, 1942. 75.
4. PÁKAY, 1942. 88.
5. PÁKAY, 1942. 89.
6. PÁKAY, 1942. 95.
7. PÁKAY, 1942. 99.
8. PÁKAY, 1942. 106.
9. PÁKAY, 1942. 108.
10. PÁKAY, 1942. 110. 1535-ben Ferdinánd a Győr megyei Szerecsennyel adományozta a családnak 

E&tvánd, Hcgymagas. Apátki és a Kapucs (Kapolcs) melletti Szent-Márton földjéért. A király azonban 
még ebben az évben visszavonta az adományt, amelyet később Török Bálint nyert el. RtlZNER, 1893. 
609.

11. PÁKAY, 1942 119.
12. Itt nemes vadászok éltek, akiket Choron erőszakkal bírt rá, hogy neki szolgáljanak. PÁKAY, 1942. 17.
13. PÁKAY, 1942. 124.
14. PÁKAY, 1942. 129.
15. PÁKAY, 1942.136. Veress D, 1535-re teszi a családhoz kerülését. VERESS D. 1996/1. 29.
16. PÁKAY, 1942. 160, 1554 után a király fogja kezébe venni ERDÉLYI 1908 138.
17. PÁKAY, 1942 161,
18. PÁKAY, 1942 137.
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1. számú melléklet II.

A Choron birtokok nagysága a rovásadó összeírások alapján 1531 és
1536 között ,,

Adózó Szegény Felé
getett

Puszta Mikortól
kitől

Maddig-kinek

Ederics1 8 10 2 1531
Felsőtóti2 6 10+2

szabados
1531 1536 -  Tóti csalá- 

dé+Bakicsé
Kékkút3 5,5 610+1/2 

a bíróé
4 1531

Kisapáti4 7,5 5 1536 Pannonhalmi
apátságtól

Lesenceistvánd5 10 5 2 1536 Pannonhalmi
apátságtól

Barátivá* 12 3 6 1531 1534 -  jenői 
pálosoknak

Ábtahámkeszi7 4 3 2 1531
Kisvásárhely 3,5 3+2

szabados
1536

Nemeshany8 12 5 4 1531
Nyavalyád 9 6 8 1531 1534 erenyei 

barátoknak
Ötvös4 6 4 1531 1536Nádasdvaké
Sárosd18 3,5 3 1534
Ukk11 20 1+1/2 a 

bíróé
4 1531 1536 Márk János

Arács12 5 1536
Balaton füred13 15 1531
Felsőőre54 22 1531
Kék15 1 10 1536
Lovas14 3 5 1531
Szőlős17 5 1536
Szántód (Somogy 
vm.)a

8 1536

Fok11 2
152+373,5=525,5 adózó porta
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1. PÁKAY, 1986. 234. Márk Jánossal együtt birtokolt itt ekkor.
2. Pákát, 1986.240. ■
3. PÁKAY, 1986. 241.
4. PÁKAY, 1986. 241. 1534-ben még a pannonhalmi apátságé volt.
5. PÁKAY, 1986. 242 .1534-ben még a pannonhalmi apátságé volt.
6. PÁKAY, 1986. 258,1545-tól Choronnak és a barátoknak is adózik a fala.
7. PÁKAY, 1986. 259. Keszinek vagy Szentkirálykeszinek is nevezték, és nem Qhoron volt az egyetlen 

birtokosa.
8. PÁKAY, 1986. 263. Hánynák is nevezték 1545-ben 3 egytelkes nemest is összeírtak itt.
9. PÁKAY, 1986. 266.
10. PÁKAY, 1986. 268.
11. PÁKAY, 1986. 270.
12. PÁKAY, 1986, 319. Más szerint Arach, Balatonarács, 1531-től Choron birtok, 1557-ig, mikor is 

felégetik. KOVACSICS -  ILA, 1988. 134. Erdélyi is úgy tudja, hogy 1531-ben Aradi, Fyred, Kék 12 
adózó és 10 puszta portája Choroné volt. ERDÉLYI, 1908. 699.

13. PÁKAY, 1986. 322. 1537-től örökös jobbágynak kötelezték el magukat az itt élők Choronnak. 
Kovacsics- I I  A, 1988.134.
Erdélyi, 1908:1534. Arach, Fyred, Kék 7 adózó 2 szegény porta Choroné. 699.
ZÁKONYI, 1988. 92.1531 püspök 11 és a káptalan 2; plébános 2 adózóval rendelkezett.
ERDÉLYI, 1908 699.1534-ben 13 adózó ,15 puszta, 1 deserta.

14. PÁKAY, 1986. 323. ERDÉLYI, 1908. 699. 1534-ben 13 adózó, 15 paupan, 1 deserta.
15. PÁKAY, 1986. 324. ERDÉLYI, 1908. 699. A tihanyi apátság ugyanekkor 2 adózó, 4 szegény portával 

rendelkezett.
16. PÁKAY, 1986. 324. Ugyanekkor a káptalannak 14 adózó, 20 szegény portája volt itt
17. PÁKAY, 1986. 325. A tihanyi apátságnak ekkor 12 adózó, és 20 szegény portája volt itt
] 8. Erdélyi, 1908. 700. Zanthod
19. Erdélyi, 1908.700. Fook.
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