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A dévai vár számadása 1531-ből

M agyarország középkorvégi történelm e tekintetében várbirtokok 
gazdálkodása, de igazgatása is m ind a mai napig m ostohán kezelt 
területe a  történetírásunknak.1 Gyakorlatilag csak egyetlen várura
dalom: a vajdahunyadi gazdálkodása van részletesen feldolgozva.2 3 
Jelen tanulm ányban a dévai vár gazdálkodását szeretnénk bem utatni 
egy 1531-ből fennm aradt szám adás alapján.

A  dévai várat Györffy György szerint a tatárjárás után, egy ki
rályi udvarhely m ellett építették fel, a  források azonban először 
csak 1269-ben em lítik / A  vár általában az egész középkorban a 
király tulajdonában volt és az erdélyi vajda tisztségéhez tartozott, 
aki saját fam iliárisát nevezte ki várnagynak.4 1445-ben Újlaki 
M iklós birtokai között volt felsorolva, de Engel Pál szerint az erős
séget bizonyos, hogy mint erdélyi vajda bírta. Fennállhatott még 
egy m ásik lehetőség is, mert akár zálogban is lehetett nála. A várat 
valam ikor 1444 előtt I. U lászló Hunyadi Jánosnak adom ányozta és 
ezt az adom ányt 1447-ben az országnagyok is m egerősítettek. 1449 
és 1453 között visszakerülhetett a királyhoz, de 1453-ban V. László 
újból H unyadinak adom ányozza, azonban 1457-ben m ár ismét k i
rályi várként szerepel. A  dévai vár M átyás korában is a vajda fenn
hatósága alatt volt, de 1490-ben II. U lászló 16000 forintért zálogba 
adta Báthori Istvánnak és testvérének, Andrásnak, valam int ez 
utóbbi fiának, Györgynek, akik legkésőbb 1506-ig bírták azt. A 
váruradalom  először egy 1362-ben keltezett oklevélben fordul elő; 
1371-ben m ég legalább négy székre, kerületre volt felosztva 
0quatuor sedibus distructibus castri Deuá), utána azonban csak Jófő

! A 16. századi várgazdaság és várigazgatás szakirodaimáról: Kenyeres. 1997. 
123-124.; Kenyeres, 2001. 1349-1351.

2 Pataki, 1973. A bevezető tanulmány magyar nyelvű összefoglalása: Pataki, 
1992. .

3 A vár történetének bemutatásához a következő munkákat használtam: 1526-ig 
Csánki, 1913. 42- 45, 1301-től 1457-ig Engel, 1996. 299, a 14. század köze
péig Györffy, 1987. 282, 287, 291-292.

4 Az 1552-ben készített Bomemissza-Werner jelentés szerint is Déva vára a vajda 
és székelyispán tisztségéhez tartozott, ahova azok saját alvajdáíkat szokták he
lyezni. Oborni, 2002. 70, 169.
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tartozékát em lítik a források. Tartozékai közül először 1332-ben 
Tam áspatakát említik, a 14. század végén és a 15. század elején 
még néhány más, D évához tartozó helységekről is tudunk, ezeket 
azonban Zsigm ond eladományozta. A  várhoz tartozó helységeket 
1453-ben és 1491-ben sorolják fel. 1453-ban 58 települést: 2 m ező
várost (Déva és Jófő) és 54 falut, 1491-ben pedig 2 m ezővárost 
(Déva és Jófő) és 55 falut neveznek m eg.5 6 1453-ben azonban a vár
hoz 2 m ezővárost és 96 falu tartozhatott, m ivel akkor Jófő tartozé
kait csak m egem lítették, de nem  sorolták fel az azokat alkotó tele
püléseket, Jófőhöz pedig, az 1491-es felsorolás szerint 42 település 
tartozott. Ebben az esetben a váruradalom  a 15. század m ásodik 
felében jelentős m értékben összezsugorodott: 41 faluval (ami a 
falvak 42,71 %-át jelenti), Jófő tartozékán kívül csak m ég 13 tele
pülés m aradt meg. Lehetséges, hogy 1531-ig további településeket 
is elidegenítettek a vártól, ennek m értékét azonban nem  ism erjük.5

M ohács után a vár nem  volt m indig királyi tulajdonban. 1531- 
ben Szerecsen János egyik szervitora jö tt D évára a vár átvételére. 
M ivel a számadás szerint 1531-ben a szem élyzet a fizetésének négy 
részletéből (quartalia) csak hárm at kapott, lehetséges, hogy a várat 
az év végén adták át, vagy esetleg 1532 elején. Szerecsen nem  so
káig bírta Déva várát, m ert azt már 1532-ben Szapolyai Szerecsen- 
nel és K eserű M ihállyal visszacserélte(tte) a vingárdi várért.7 Ez 
utóbbi adat szerint Szerecsen tehát K eserűvel együtt b írta Dévát.

5 Pascu, 1977. 1362., Csánki, 1913. 44-45. 1491-ben még további 5 falut is a 
várhoz tartozónak írtak, ennek azonban Korvin János ellentmondott és Sólymos 
várához tartozónak mondott. Csánki, 1913. 45-

6 1673-ben például Déván kívül már csak 36 helység tartozott a várhoz, ezekből 
azonban 19 csak részbirtok volt (239 családfőt, 13 cigányt és 109 bujdosót írtak 
össze, összesen tehát 361 családfőt). Prodan, 1981. 125.

7 Entz, 1996. 507. Koppány Tibor szerint 1532-ben Szapolyaitól Keserű Mihály 
dévai várnagy kapta meg Vingárd várát. (Ez az adat, jegyzetekből ítélve, való
színűleg Entz adatának az értelmezése, aki azonban nem említi Keserű dévai 
vámagyságát). Koppány, 244. A vingárdi erősséget általában kastélynak neve
zik a források (Entz, 1996. 507., Koppány, 244.), az 1532-es cserére vonatkozó 
adat az első, amely várnak nevezi. 1607-ban egyébként castrum seu curiamkénl 
szerepel, az azonban kérdéses, hogy ez az adat mennyire tükrözi a XVI. század 
eleji állapotokat. Entz, 1996. 507.

20



A dévai vár Erdély egyik legerősebb vára  volt, amely annak M a
ros-völgyi bejáratát védte.s Egy 1460-as évekből származó névtelen 
olasz jelentés a várat a besztercei, görgényi és hunyadi erődítm é
nyek m ellett azon erősségek közé sorolja, am elyek egy évig is ké
pesek kiállni egy ostromot. G iovanandrea Gromo egy 1564-ban 
igen erős és nagyon jó l m egerősített várnak nevezi, am elyet az 
egyik legfontosabb erdélyi erődítm énynek tartanak, és am elyet le
hetetlen m eghódítani. Gromo szerint fontosságát elhelyezkedése 
adja: aki uralja, annak nyitva az útja Erdélybe és ugyanakkor bár
m ekkora hadsereget meg tud sem misíteni, amely m egpróbálna E r
délybe hatolni.8 9

A nnak ellenére, hogy a dévai vár az egyik legerősebb vár volt, a 
hozzá tarozó uradalom  pedig a legnagyobbak közé tartozott, az 
uradalom  középkori gazdaságáról vajmi keveset tudunk. Ennek az 
okát a forrás adottságokban (is) kell keresnünk: tudom ásunk szerint 
a je len  tanulm ány tárgyát képező 1531-re vonatkozó szám adás az 
egyetlen fennm aradt középkori dévai számadás. A szóban forgó 
számadás, m int látni fogjuk, hiányos ugyan, de m ivel az ilyen je lle 
gű erdélyi forrásokból nagyon kevés őrződött meg a mai napig, 
hiányosságai ellenére indokoltnak látszott a feldolgozása és leköz- 
lése. Az irat egy egy éves gazdasági tevékenységet összegző kivo
natos szám adás (regestrum ), amelyben a dévai vár pénzbevételeit és 
pénzkiadásait tüntették fel. A  kivonatos szám adást úgy készítették, 
hogy a m inden egyes bevételről, illetve kiadásról készített részletes, 
vagy ún. parciális regestrum dksl az év végén kivonatolták (m inde
gyik bevétel- és kiadástípust külön-külön tartottak nyilván). Ennek 
alapján D éván is az egyik legegyszerűbb szám viteli módszert: az 
egyszerű szám vitelt használták, am ely egyébként M agyarországon 
a M ohács körüli időszakban a legáltalánosabb volt.10 A forrás a 
középkori szám adások szokásos szerkezetét követi: először a bevé-

8 Egy 1351-es oklevél szerint a szebeni kereskedők 3 utat használtak Erdélyből 
való kimenetelükkor: a Meszesen, a Váradon és a Déván keresztül vivő utakat. 
Zimmermann -  Werner -  Gündisch, II. 84. Giovanandrea Gromo egy 1564- 
es jelentése szerint Déva az Erdélybe vezető négy út egyikét védi. Holban, 
1970. 321.

9 Balogh, 1985. 35.; Holban, 1970. 318, 340-341. A vár erősségére további 
adatok Holban, 1970. 341.

10 Kenyeres, 2001. 1261-1262.
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teleket, m ajd a kiadásokat jegyezték le. A m i a dévai kivonatos 
szám adást m egkülönbözteti az „eredeti” : részletes szám adásoktól, 
az egyrészt a kivonatos jellege, m ásrészt az egyes tételek keltezésé
nek a hiánya: az irat rendszerező elve nem az időrendi, hanem  tá r
gyi szem pont volt, vagyis az ugyanolyan je llegű  tételek általában 
összegezve, egym ásután sorjáznak (pld. az adóból szárm azó bevé
telek, az alkalm azottak bérére, élelm iszerre, fegyverekre és lősze
rekre, megvendégeldsre, futárokra fordított kiadások). Egy esetben 
az ugyanolyan jellegű  bevételre vonatkozó bejegyzések nem  köve
tik egym ást (a pressoritól szárm azó bevételekre vonatkozó két be
jegyzés közé írták a borból szárm azó bevételeket). M eg kell je 
gyezni, hogy nem  összegeztek m inden fajta bevételt, illetve kiadást: 
sem  az adóból származó bevételeket, sem  várszem élyzet juttatásait, 
sem  a pressori pénzszolgáltatásait nem összegezték. Az első oldal 
kivételével az oldalak alján egy m ásik kéz összegezte a pénzössze
geket,11 de sem  a bevételeket, sem  a kiadásokat nem  összegezte 
külön. A szám unkra ism eretlen ellenőr a szám ításokat jó l végezte 
el, egyszer sem  hibázott.

M ivel a forrás a Nádasdy család levéltárában m aradt fent, való
színűsíthető, hogy az 1531-ben kincstartói tisztséget is viselő 
Lodovico Grlttit helyettesítő N ádasdy T am ás12 m űködéséhez kap
csolható. Am ennyiben N ádasdyhoz a szám adás ellenőrzés végett 
került, akkor valam ikor 1531 előtt vagy talán éppen 1531-ben sza
kíto ttak  a hagyományos középkori gyakorlattal és a dévai várura
dalm at kivették a vajda kezéből (1531-ben B áthori István volt a 
vajda)13 és a kincstár kezelésébe utalták át azt. A  változtatás hátte
rében a kincstartói tisztet is viselő Lodovico Grittit vagy helyettesét 
N ádasdy Tam ást gyaníthatjuk, így kettejük kincstári m űködésének 
ideje alatt állhatott fent az előbb vázolt állapot, vagyis 1529-től 
1534-ig. A  hipotézis ellen szól ellenben az 1552-es Bornem issza— 
W em er jelentés, amely az erdélyi kincstári bevételeket és kincstári 
birtokokat írja le. A  jelentésben ugyanis nem csak az 1553-as álla
potokat írták le, hanem  a korábbi -  általában M ohács után -  történt

! 1 A főszövegtől eltérően egyrészt arab számjegyeket használt, másrészt a forint rövi
dítése esetében a rövidítés alsó szárát nem kanyarította vissza, hanem lehúzta.

12 Barta, 1971. 291,301-302.
13 Páll, 1956. 505.
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változásokat is, a dévai vár bem utatásánál azonban nem  említették, 
hogy azt valam ikor is a  kincstár hatáskörébe utalták volna át.14

A  cím  szerint az eredeti szám adást K em ény János vezette. K e
m ény János a gyerőm onostori Kem ény család sarja volt. 1528-tól 
bizonyosan 1529 végéig a kolozsm onostori apátság jószágigazga
tója (udvarbírója) v o l t15 16 1531-ben m ár Szapolyai János dévai vár
nagya, valószínűleg csak 1532-ig, ekkor ugyanis D éva birtokost 
cserélt. 1533-ban m ár Cserényi János töltötte be ezt a tisztséget.10 
1537-ben Bálványos várának prefektusaként,17 1538-ban M ajlád 
István vajda fam iliárisaként, 1555-ben pedig erdélyi alvajdaként 
szerepel. A  fennm aradt tisztázatot ellenben m ár valaki m ás készít
hette, m ivel a szám adás cím ében Kem ényről, m int harm adik sze
m élyről ír. K em ény János szerzősége m ellett szól az a bejegyzés is, 
am elyben bizonyos adó elengedéséről van szó, ott ugyanis a szám 
adás készítője többes szám egyes szem élyt használ (restantiae 
horum [se. dicarum] relaxavimus), erről pedig m inden bizony
nyal csak a vár legm agasabb rangú vezetője, azaz Kem ény dönthe
tett. A  gyakran használt többes szám első szem élyben lejegyzettek 
ezek szerint közvetlenül a várnagy szem élyével kapcsolatosak: ez 
alatt azt értjük, hogy a bejegyzés tatalm ától függően ő végezte el 
azokat, reá vonatkoztak, vagy az ö utasítására történtek. Hozzá fu 
tottak be az adók és a vám bevételek, ő engedte el bizonyos esetek
ben az adókat, ő adta el a bort, ő vásárolta az élelm iszereket, az ital 
tájo lására való hordókat, a malom követ, a fegyvereket, a lőszereket, 
az építkezési alapanyagokat, továbbá ö küldött em bereket a k irály
hoz és híreket szerezni is, m égpedig saját szervitorait vagy a saját 
felderítőit.18 A várba elszegődöttek kifizetését, a várban tartózkodó 
vendégek ellátását, a prés sori (talán rom án vadhaj tokát takar ez a

14 Vö. Oborní, 2002. 62, 63, 66, 67, stb. Talán inkább a kincstári kezelés mellett 
szól az a tény, hogy Kemény János 1538-ben Nádasdy sógorának: Mayláth Ist
vánnak volt a familiárisa, de a kérdés végleges eldöntésére az általunk ismert 
adatok elégtelenek.

15 Kemény János rövid életútja: Jakó, 1990. 77.
16 Jakó, 1990. 4433. sz.
17 Berger -  Wagner, 1986. 1348. sz,
1B Amennyiben 1531-ben valóban Nádasdy Tamás alá tartozott a dévai vár, kissé 

furcsa lenne, ha nem alkalmaztak volna udvarbírót, ugyanis maga Nádasdy írta 
két évvel később, hogy minden várban legyen udvarbíró. Komoróczy, 1932. 
39.
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kifejezés; erre vonatkozóan lásd alább) pénzszolgálatainak és az 
aranyból szárm azó bevételeknek a beszedését m ár harm adik sze
m élyben jegyezték fel, ezeket tehát nem  a várnagy, hanem  vélhető
leg az egyik alvárnagy bonyolította le. B izonyos tevékenységeket, 
m ivel egyes szám  első személyben szám olnak be róluk, vélhetőleg 
m ár nem  a várnagy végezte el. E z a szem ély csak az egyik 
alvárnagy lehetett, m ivel a szám adás szerint az illető szem élynek 
saját szervitorai voltak. Úgy tűnik, K em énynek volt érzéke és haj
lam a a gazdasági ügyek iránt, ha egy alája beosztott al várnaggyal a 
szolgálatában is m aga látta el a gazdasági teendők egy részét. Ez 
m egm agyarázhatja azt, hogy Kolozsm onostoron, m ajd Bálványos
váron is udvarbíróként ténykedett. V olt m ég példa rá, hogy a dévai 
várnagy egyben udvai'bíró is legyen: 1520-ban egy bizonyos Bene
dek viselte m indkét tisztet [igaz, nem  tudjuk, vajon volt(ak)-e 
alvám agya(i)]. 1484-ben ellenben m ár külön udvarbírót alkalm az
tak.19 Ezen kevés adatok alapján azt lehet m ondani, hogy Déván 
nem  létezett m egszilárdult gyakorlat a gazdasági je llegű  teendők 
elvégzésére: vagy egy külön erre a célra alkalm azott személy: az 
udvarbíró (m int 1484-ben), vagy pedig az udvarbírói tisztet is be
töltő, illetve be nem  töltő várnagy foglalkozott ezekkel (m int 1520- 
ban, illetve részben 1531-ben, ha feltevésünk helyes). Harm adik 
m egoldás is elképzelhető még, nevezetesen hogy az egyik (vagy az 
egyedüli) alvárnagyra bízták a gazdasági teendők elvégzését, erre 
azonban nem  találtunk adatot. M ás várak esetében is előfordult, 
hogy a várnagy, illetve az alvárnagy egy szem élyben udvarbíró is 
volt (Gyulafehérvár, 1507, illetve A lm ás).20

A  vár állandó szem élyzetét (akiket a szám adás tanúsága szerint 
az egész évben javadalm aztak szolgálatukért, valam int a várnagy
ok) 1531-ben összesen 27 személy alkotta: valószínűleg két vár
nagy, két alvárnagy, 16 kapuőr (portarii), négy őr (excubitoribus), 
egy pék  (piscatori panis), egy szakács és egy kulcsár. A  vár irányí
tását tehát két várnagy és két alvárnagy, védelm ét 20, őrzői fela
dattal is m egbízott katona látta el, ezeknek a kiszolgálásával, még 
pontosabban az élelm ezésükkel hárm an foglalkoztak (egy pék, egy 
szakács és egy kulcsár). Ideiglenes jelleggel idegen elem ek is tar-

19 Entz, 1996. 274., Zimmermann -  Werner -  Gündisch, VI. 4552. sz.
20 Entz, 1996. 274.
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tózkodtak Déván. E gyszer Szapolyaival együtt 16 lovas jött. Ők a 
szám ukra kifizetett pénz alapján m egközelítőleg 3 hétig lehettek 
D é v á n 21 H uzam osabb ideig, 35-36 hétig tartózkodott a várban 
szintén Szapolyai kíséretéhez tartozó 400 személy. M ivel a szám 
adás készítője hom inesként jelöli őket, valószínűleg nem  voltak 
katonák (vagy nem  csak katonák voltak), és m egkockáztatható az a 
feltevés, hogy ők a királyi udvart alkották. Ők az állandó szem ély
zetet 17-szeresére duzzasztották.

Kevés középkori m agyar vár szem élyzetének ism erjük az ösz- 
szetételét. A  10-11 falut szám láló ónodi uradalom  állandó szem ély
zetét a 16. század elején 16-18 szem ély alkotta: egy-egy várnagy, 
alvám agy, ispán, kulcsár, szakács, illetve kenyérsütő, 2 béres, 2 
éjjeli őr és 6 -8  zsoldos gyalogos katona, de az építkezések alatt 
gyakran dolgoztak a várban kézm űvesek.22 A  vajdahunyadi vár 
állom ányába ugyanazon 1531-es évben 2 várnagy, 18-23 gyalogos 
katona, 12—16 lovas katona, egy-egy vector, lovász, disznópásztor, 
kenyérsütő tartozott, de a 16. század elején rajtuk kívül m ég alkal
m aztak udvarbírót, sáfárokat, m ajorost, szám vevőt, ispánt, kulcsárt, 
szakácsot, béreseket, ágyúkészítő és lőporkészítő m estert és éjjeli 
őröket is. A három  vár szem élyzetének a szerkezete hasonlít egy
máshoz, az arányok azonban különböztek. A  gazdasági-adm iniszt
ratív szem élyzet Ónodon, D éván és általában V ajdahunyadon is 
egy-egy kulcsár, szakács, illetve kenyérsütő alkotta, Ónodon és 
V ajdahunyadon még ezeken kívül egy, illetve két ispán és két m ajo
ros, Hunyadon m ég szám vevő, lovászok, pásztor, vectores, szekere
sek, béresek tartoztak közéjük.

A  katonai szem élyzetet m indenütt várnagy, alvárnagy, éjjeli őr 
és zsoldos gyalogos katona alkotta, V ajdahunyadon m ég lovasokat 
és néha ágyúkészítő és lőporkészítő m estert is fizettek. A  szem ély
zet lélekszám a váranként eltérő volt, de egy év folyam án is hullám 
zott. A  dévai állandó állom ány például m ajdnem  m ásfélszerese volt 
az ónodinak (1,5—1,69-szerese), ha még hozzájuk szám ítjuk az ide
iglenesen D éván tartózkodó 16 lovast, akkor a különbség m egköze
lítőleg három szoros lesz (am ennyiben a 35-36 hétig ott tartózkodó

21 Amennyiben a nekik fizetett összeget zsoldnak tekintetjük és egy lovasnak havi 
3 forint zsolddal számolunk.

22 Szabó, 1975. 63
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400 szem ély katona volt, a különbség 21-szeresre nő). 1531-ben a 
V ajdahunyadon fizetett 42-46 szem élyből álló szem élyzet (közülük 
37-41 katona) a dévainak 1,55-1,7-szerese volt. A  szem élyzet túl
nyom ó részét m indenhol a katonaság határozta meg: D éván annak 
88,89% -át, Ónodon 62,5-66,66% -át, V ajdahunyadon 88,1— 
89,13% -át alkotta. Déván és V ajdahunyadon a várak fontossága 
m ellett azért volt olyan sok katona, m ert azon a vidéken húzódott 
1531-ben a Szapolyai, illetve Ferdinánd uralta területek határa: az 
év elején Szeben, Hunyad, V ingárd és Fogaras kivételével egész 
E rdély  Szapolyainak hódolt.23

A 16. század tekintetében világos m eghatározásokra nem  szá
m íthatunk, m ivel a tisztségek elnevezése gyakran keveredett és 
ebben a tekintetben nem  létezett egy egységes, kiforrt rendszer 24 25 
Az uradalm ak központját képező vár várnagya általában a várura
dalm at igazgatta és elsősorban katonai és rendőri feladatai voltak, 
de többnyire az úriszéki joghatóságot is gyakorolta (a királyi vár
nagyok ezek m ellett még a kegyuraságot is gyakorolták, am ennyire 
a kevés erre vonatkozó adatból m eg lehet állapítani). A  gazdasági 
irányítás végzésére több esetben létrehoztak egy külön tisztséget: az 
udvarbíroi tisztséget, amely a várnagy alá tartozott. N em  m inden 
várban és nem  m indig létezett ez a tisztség, de ennek az eljárásnak 
az elterjedtsége még nincsen tisztázva. U dvarbíró hiányában a vár
nagy vagy az alvárnagy kellett, hogy ellássa a gazdasági teendőket 
(vagy az egyik  várnagy, illetve alvárnagy, ha többen voltak). Ez 
történt Vajdahunyadon is: ha volt udvarbíró, akkor az udvarbíró 
irányította a gazdasági ügyeket, hiányában pedig a két várnagy kö
zül az egyik várnagy. A  tisztségek hatáskörének kiforratlanságát 
m utatja, hogy 1530-ban a két várnagy m ellé m égis alkalm aztak egy 
udvarbírót-26

23 Fraknói, 1874. 467.
24 Komoróczy, 1932. 38-39; Kenyeres, 1997. 126.
25 Fügedi, 1977. 69-76.; Kubinyi, 1964. 69. 15 jegyzet.; Sinkovics, 1933. 29., 

Komoróczy, 1932. 39, 56.; Pataki, XXXVII-XLIV. Hóman Bálint szerint a 
XIV. században még a várnagy ezen teendők mellett mellékesen a várgazdasá
gok irányításával is foglalkozott. Fügedi Erik is magáévá tette ezt a véleményt, 
hozzátéve, hogy a tartozékokat is kezelte, a jövedelmeket behajtotta, azaz „a 
birtokot igazgatta és bírta". Hóman -  Szekfü, 91.; Fügedi, 1977. 71-72.

26 Komoróczy, 1932. 56.; Pataki, XL.
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A királyi várakkal rendelkező várm egyék esetében általában az 
ispánnal töltették be a királyi vár vám agyi tisztét (vagy ha több 
királyi vár létezett, az egyik királyi erődítmény vám agyságát).27 Ez 
a gyakorlat m egfigyelhető Hunyad várm egye esetében is, ahol az 
ispánra a dévai várat bízták. A z 1300 és 1457 közötti időszakra 
vonatkozóan kevés hunyadi ispánt lehetett azonosítani (11 év is
pánját ism erjük csupán), ezért a vizsgálatukból levonható követ
keztetések óvatosan kezelendők. Ebből a kevés adatból az derül ki, 
hogy a hunyadi ispán (vagy az egyik, ha többen voltak) általában 
egyben a dévai erődítm ény várnagya is volt. Egy esetben a hátszegi 
várnagy (1413-ban), egy esetben a hunyadi várnagy (1453-ban) 
töltötte be ezt a tisztséget.28 Egy esetben m aga a vajda igazgatta 
D évát (1393-ban), a 16. század elején pedig több esetben is m ár 
nem  az ispánokat, hanem  az alvajdákat nevezték ki dévai várnagy
okká.29 Az 1552-ben készített B om em issza-W erner jelentés szerint 
is Déva várába a vajda saját tisztségviselőit szokta helyezni.30

Előfordult, hogy a dévai várnagy más várak vám agyságát is be
töltötte: 1390-ben egyszersm ind hátszegi vámagy, 1500-ban pedig

27 Fügedi, 1977. 78, 80.
28 EnGel, 1996. 248. 1365-ben és 1439-ben nem tudjuk, hogy volt-e valamilyen 

más tisztsége az ispánoknak, uo. 1413-ban bizonyosan, 1452-ben valószínűleg 
(csak valószínűsíthetjük, hogy az 1446 na, 1449-ben, 1453-ban és 1458-ban hu
nyadi vámagy ként említett Rápolti Mátyás 1452-ben is ugyanezt a tisztséget 
viselte. ENGEL, 1996. 248., Entz, 1996. 274.) az ismert ispán és várnagy sze
mélye különbözött, ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ezekben az ese
tekben a két tisztséget egy harmadik, általunk ismeretien személy viselje, mivel 
úgy az ispáni, mint a vámagyi tisztséget egyszerre többen is viselhették. Az 
biztos, hogy az ismert dévai várnagyokról jóval kevesebb esetben tudjuk, hogy 
egyben ispánok is voltak (22 évből 6 évben van erre adatunk. Engel, 1996. 
299-300. Azt is figyelembe kell azonban venni, hogy bizonyos várak esetében a 
források hallgatnak arról, hogy az ispán az illető vár várnagya is volt (például a 
pozsonyi ispánság és vámagyság esetében). Fügedi, 1977. 78. A másik Hunyad 
megyei királyi erőség: a hátszegi vár várnagyai a jelek szerint kevésbé jöttek 
számításba az ispán kiválasztásánál: Hátszeg esetében a vámagy 10 évből csak 
2 évben volt egyben ispán is. Speciális esetben a magánkézben levő Vajda- 
hunyad várának várnagya (is) volt ispán (1446-ban és 1452-ben). Ez avval ma
gyarázható, hogy a vár tulajdonosa Hunyadi János volt, aki 1446-ban erdélyi 
vajda, 1452-ben pedig gubernátor volt. Engel, 1996. 15., 248., 518.

29 1506-ban, 1507-ben, 1509-ben, 1519-ben és egyszer 1500 körül. Csánki, 1913. 
44.

30 Hurmuzaki, II. 4. 739.
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görgényi várnagy is volt. A m i a dévai várnagyi tisztet betöltő 
szem élyek szám át illeti, az nem  volt állandó: általában egy várna
gyot em lítenek a források, de 1469-ban két várnagya volt Dévának, 
és 1481-ben is többen voltak, de pontosan nem  tudjuk m egállapíta
ni, hányán (az oklevél csak általánosan "várnagyokat” em lít).31 32 A 
középkorban nem  volt ritka az az eset, am ikor egy várnak két, sőt 
három  várnagya volt, az sem, hogy m ás tisztségeket is betöltött: 
több esetben például egy szem ély több erődítm énynek volt a  várna
gya, de az is előfordult, hogy valaki egy időben várnagy és kamarás 
is volt.33

A bevételek legnagyobb része, több m int 399,35 forint (az ösz- 
szes bevétel 83,29 %-a), az adókból (dica) szárm azott. A  fentebb 
em lített későbbi bejegyzés szerint K em ény János adóból (subsi- 
dium ) a 399,35 forinton kívül m ég további bevétele is származott, 
ennek az összegét azonban nem  tüntették fel, ezért nem  tudhatjuk, 
hogy a 399,35 forintnál m ennyivel volt több az adóból származó 
bevétel. Összesen ötféle adóról van szó, ezek közül négy dica, egy 
pedig subsidium  név alatt szerepel. M ind az öt rendkívüli adó volt, 
m elyek közül hárm at a vajda különböző pénzszükségleteinek fede
zésére vetettek ki: a 15 dénáros adót „Erdély országa” , vagyis az 
erdélyi rendek a vajdának a hadsereg létrehozására ítéltek meg, a 31 
dénáros adót a „lakosok” (regnicolae) a vajdának a hadsereg fenn
tartására ajánlottak m eg és a 70 dénáros adót az erdélyi rendek a 
vajdának nem  részletezett szükségleteire szavaztak meg. A 10 déná
ros adót az ország lakosai a királynak Erdélybe jövetele alkalm ából 
ellátására (élelemre és fazekakra) szavaztak meg. A  subsidiumvól 
nem  tudjuk, hogy m ilyen konkrét célra szavazták meg. A zt nem  
tudjuk biztosan, hogy az em lített adókat, m elyik országgyűlésen,

31 Entz, 1994. 174., 177. (Miklós fia János egy szintén 1390-beni oklevélen csak 
hátszegi várnagyként szerepel). Entz, 1996. 274. 1500-ben a dévai várnagy 
másik tisztsége az oklevél szövege szerint egészen pontosan „görgényi ispán” 
volt, ami alatt tkp. a görgényi várnagyot kell érteni. Csánki, 1913. 670-671.

32 Entz, 1996. 274.; Ub. VII. 4412.
33 Fügedi, 1977. 78-80. Néhány erdélyi példa arra, hogy egy várnak több várna

gya volt: Bálványosvár (3 személy, igaz, testvérek), Fügedi, 1977. 170-171., 
Csicsóvár 173., Kecskés 178., Kőhalom 179. Példák várnagyok egyéb tisztsé
geire: udvarbíró Gyulafehérvár 1507. Entz, 1994. 176, Almás, alvámagy, ud- 
varbírő, Bálványosvár, sókamarás, alvajda (Hátszeg). Entz, 1994. 169., 170- 
171., 177.
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hol és m ikor szavazták meg, ugyanis az 1531-ben tartott ország- 
gyűléseknek nem hogy az adóra vonatkozó határozatait, hanem  néha 
még a helyét és az idejét sem  ism erjük.34 35 K özvetett forrásból azt 
azonban tudni lehet, hogy Szapolyai 1531. m árcius 26-a körül 
Tordán az erdélyi nem esek részvételével diétát tartott, amelyen a 
nem esek m inden jobbágy után 99 dénár adót szavaztak m eg.33

A kivetett adó (ami a forrásokban gyakran „hadiadó” néven sze
repel: subsidium, dica, contributio) tulajdonképpen kétfajta adóból 
tevődött össze: a kam ara haszna nevű kapuadóból, ami a „rendes” 
adó volt, és a rendkívüli hadi segélyből vagy m ásképpen nevezve a 
(tulajdonképpeni) hadiadóból. A két adót Hunyadi M átyás uralko
dása alatt általában, a H absburg-uralom  alatt álló M agyarországon a 
16. században pedig m ár rendszeresen együtt vetették ki az ország
gyűléseken és a  kam arahasznát is beleszám ították az adóba. A ka
m arahaszna a középkorban és a 16. század közepéig a Habsburg 
fennhatóság alatti területeken 20 dénár volt.36

Ezek alapján valószínű, hogy a kam ara haszna, vagyis a „ren
des” adó benne foglaltatott valam elyik fentebb általunk is rendkí
vülinek nevezett adóba (ez csak a 70 vagy a 31 dénáros adó lehetett, 
mivel a  kam ara haszna 20 dénár volt).

1531-ben egy portára tehát összesen 1,26 forint rendkívüli kirá
lyi adót vetettek ki (vagy 1,46 forintot, ha a kam arahasznát külön 
vetették ki). Ez az összeg nagyjából m egegyezik az 1530 februárjá
ban tartott országgyűlésen m egszavazott 1,2 forint nagyságú adó

34 A z  1531-ben tartott országgyűlésekről a következőket tudjuk: az elsőt március
ban Medgyesen tartották, a székelyek és a szászok részvételével (a források le
galábbis csak őket említik), ahol a székelyek 1500 fegyverest és némi pénzt 
ajánlottak Szipolyainak. A másodikat szintén Medgyesen tartották, július első 
napjaiban, a szászok, székelyek és a vármegyei nemesek részvételével, a har
madikat pedig valamikor az év végen, ismeretlen helységben. Az utolsó kettő 
végzéseiről azonban semmit sem tudunk. Fraknói, 1874. 467-468. Az 1530 
végén vagy 1531 elején tartott budai országgyűlésnek nem maradtak fent adó
zásra vonatkozó határozatai. Kubinyi, 1876. 581—583.

35 Schuller, 526. Perényi Péter arról értesítette Dobó Ferencet 1531. április 26- 
án, hogy az ország lakói adót szavaztak meg Szapolyainak. Bessenyi, 1994. 48. 
1531. augusztus 16-án Frangepán Ferenc arra kérte Nádasdy Tamást, hogy uta
sítsa beregi és ugocsai adószedőit bizonyos jövedelmekkel kapcsolatosan. TI', 
1907.491.

36 Kubinyi, 1990.; Nagy, 1995. 30. (4. és 5. jegyzet).
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val, de a M átyás kori 1,32 forintos átlaggal is (az eltérések: 1530: 
5%, illetve 21,66% , M átyás-kor: 4,55% , illetve 10,61%). A  Ferdi- 
nánd által 1527-re és 1528-ra kivetett egy forint nagyságú adónál 
azonban m ár nagyobb volt (26% , illetve 46% -kal), de az 1536-ban 
és 1538-ban kivetett két forintos, illetve az 1537-ben kivetett három  
forintos adónál már kisebb volt (1536 és 1538: 37%, illetve 27%- 
kal, 1537: 58%, illetve 51 ,33% -kal)/7 A szám adásnak csak egyet
len bejegyzése nyújt arra tám pontot, hogy m ely települések adóját 
szedték be. Ez a későbbi betoldás, m ely szerint a váruradalom hoz 
tartozó helységek adójáról van szó. Ez az egy adat alapján valószí
nűsíthető, hogy a többi esetben is váruradalom hoz tartozó jobbá
gyok pénzszolgálatáról van szó. M agyarországon az adóegység a 
porta volt, amelyet a középkor végére a háztartással azonosítottak, 
Juhász Lajos szerint ellenben a 16. században a porta m ár az egész 
jobbágytelket jelentette, függetlenül attól, hogy hány jobbágycsalád 
élt rajta.37 38 Az összegyűlt adó m ennyisége és az adó összege alapján 
tehát m eg lehet becsülni, hány portából állt a dévai uradalom: ezt a 
bevételezett pénzösszegek és az egyes adók hányada m utatja. A 
négy adó esetében azonban négy különböző hányadot kapunk: az 
eredm ény 415, 409, 375, illetve 322,58 (a 70 dénáros, 15 dénáros, a 
10 dénáros, végül a 31 dénáros adó esetében). Az eltérések avval 
m agyarázhatók meg, hogy nem  m indeniki fizette be az adókat, a 
tartozásokat pedig, m int a számadás meg is m ondja: a szegények és 
az elnyom ottak (oppressorum ) tiltakozása m iatt elengedték. A való
ságot így a legnagyobb szám értékű hányad közelíti meg, tehát az 
uradalom hoz legkevesebb 415 adóköteles jobbágyháztartás tarto

37 Fraknói, 1874. 253-255; Kubinyi, 1990.; Kolosvári -  Óvári -  Márkus, 
1899. 10., 14., 16., 24., 38.; 48.

38 Kubinyi, 1990. 111-113. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem teljesen egy
értelmű, mi is volt a középkor végén (Mátyás korában) az adóegység. Mi több, 
még a megnevezése sem egyértelmű, ugyanis a Szlavóniára vonatkozó és a kül
földi források füstnek (azaz háztartásnak), míg a magyarországi források portá
nak nevezik a középkori adóegységet. Az adatok többsége azonban a kettőt 
azonosnak veszi, egy kivételével: ez az 1474: 4 te, mely kimondja, hogy az 
adózás végett a portákat és nem a füstöket kell Összeírni, tehát csak lehetett va
lamiféle különbség a kettő között. Kubinyi, 1990. 111—113. A 16. századra: 
JUHÁSZ, 1936. 13.
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zott.39 Ennek a portaszám nak az alapján a dévai váruradalom  a leg
nagyobbak közé tartozott. Egy ekkora nagyságú uradalom  a 
16. század közepén, a királyi M agyarországon a 27. legnagyobb 
birtoknak felelt volna meg. Az adókból összesen 489,35 forint volt 
a bevétel, de 415 porta után 522,9 forintot lehetett volna behajtani, 
a  beszededen adó tehát legalább 33,55 forint volt. M ásképpen 
m ondva az adóknak legfeljebb 93,58% -át szedték be, illetve lega
lább 6,42% -át elengedték. Az uradalom  bizonyosan többet számlált 
415 portánál, ugyanis nem  csak az adóköteles jobbágyok tartoztak 
kötelékébe. A dóm entességet élvezett ugyanis több társadalm i cso
port, ezeknek köre azonban az egyes kivetések esetében változha
tott.40 Á ltalában a három  forintnál kisebb értékű javakkal bíró jo b 
bágyokat m entették fel az adófizetés alól: 1530 februárjában és 
1531 decem berében Szapolyai is ezt a szokást követte,41 de a 
Szapolyai által 1530 februárban tartott országgyűlésen m ár csak a 
földesuruk által eltartott szolgákat m entették fel az adófizetés alól, 
adót kellett fizessenek az egytelkes nem esek, szabadosok és a le l
készek is,42 43 a Szapolyai 1531. m árcius 26-a körül tartott diéta hatá
rozatai szerint pedig m ár m inden jobbágynak és szolgának adót 
kellett f iz e sse n /3

A rany beváltásából 52 forint bevétel származott. U lászló Dévára 
vonatkozó 1444-es adománya is em lít m ár aranybányákat és a Bor
nem issza—W em er jelentés szerint is a dévai vár területén sok

39 A 415 porta legalább 46 falunak felelt meg, amennyiben a dévai uradalom 
falvainak átlaglélekszámát a vajdahunyadi uradalom falvainak átlaglélekszámá- 
val azonosnak vesszük. (A Vajdahunyad melletti falvakban, átlagban 9 család 
élt. Pataki, XLVII.) Figyelembe kell azonban venni, hogy az uradalomhoz két 
mezőváros is tartozott, amelyben 14-nél jóval több család kellett, hogy lakjon.

40 Általában a nemesek, a papok, bányászok, aranymosók, a román, rutén és szerb 
pásztorok, a nagyon szegények, a földesúr szolgálatában állók, (.akik az uruk 
házában laktak, akik csupán az uruktól kapott bérből éltek: molnárok, kézműve
sek, béresek, cselédek), a telekállományhoz tartozó szántóval vagy szőlővel 
nem rendelkező zsellérek, néha a falusi bírók, és az egyházi nemesek nem fi
zettek adót. Kubinyi, 1990. 112.; Juhász, 1936. 14—20.

41 Juhász, 1936. 13.; Fraknói, 1874. 253.; Károlyi -  Géresi, 1885. 186. 
Ugyancsak 1531-ben ezt a vagyoni küszöböt 5 forintra emelték (az adatot közlő 
Juhász Lajos nem közölte sem a közelebbi időpontot, sem azt, hogy Szapolyai 
vagy Ferdinánd hozta ezt a határozatot). Juhász, 1936. 24. (1. jegyzet).

42 Fraknói, 1874. 253-255.
43 SCHULcer, 526.
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aranym osó hely van.44 1525-ben Barlabásy Lénárd alvajda végren
deletében az arany beváltójának a dévai várban levő házát említi,45 
tehát az aranyat is a dévai várban válthatták be. M ivel Barlabásy a 
szóban forgó aranybeváltót sajátjának nevezi, 1525-ben az aranybe
váltásból származó jövedelm et is az alvajda kellett, hogy élvezze. 
B om em issza-W erner jelentés szerint is A z aranym osókat a vajda 
birtokolta.46 Az aranybeváltás királyi m onopólium  lévén, átengedé
sére külön királyi privilégium ra volt szükség, ez azonban úgy tűnik, 
Vajdahunyadtól eltérően nem  m aradt fent.

A rendes jövedelm ek közé tartozott a vár kerületéhez tartozó 
rom án pressori által beszolgáltatott pénzösszeg is.47 A  dévai 
pressori két részletben összesen 9,9 forintot fizettek: az első, kisebb 
részt, 4,4 forintot, húsvétkor, m íg a m ásodik részt, 5,5 forintot, 
szent M iklós48 ünnepén, vagyis decem ber 6-án.49

A rendes jövedelm ek közé tartozott a vám jövedelem  is. N em  
nevezi m eg a számadás, m elyik vám ról van szó, ezért csak valószí
nűsíthetjük, hogy a dévai vám ra gondoltak. A  vám keveset jöve
delm ezett, m indössze 6,3 forintot. Am ennyiben valóban a dévai 
vám ról van szó, az 1531-ben túlságosan keveset jövedelm ezett, 
mivel a vár alatt haladt el az egyik legfontosabb erdélyi út, egyike 
az Erdélyből az Alföldre kivezető három  fő útnak (a m ásik kettő a 
K olozsvárt és Váradot összekötő, illetve a m eszesi, a Szamos völ
gye m entén vivő út volt).50 Összehasonlításképpen 1512-ben, illetve

44 Floca- B essa, 1965. 17.; Hurmuzaki, II. 4. 752-753.; Oborni, 2002. 70.
45 Barabás, 1895.453.
46 Oborni, 2002. 70.
47 Mivel a hunyadi uradalomban a román papoknak volt evvel az összeggel meg

közelítőleg azonos nagyságú fizetési kötelezettségük a pressori talán szintén 
román papokat jelöl (Hunyadban ellenben egy összegben fizettek).

48 A forrás divi, azaz ’isteni’ jelzővel illette Miklóst.
49 A fon ás ugyan csak a húsvéti tételnél említi, hogy a a pressori románok voltak 

(pressori valaki), de a két szöveg hasonló fogalmazása, a hasonló összeg és a 
tavaszi és a téli időpont arra enged következtetni, hogy ugyanannak a szolgál
tatásnak két részletben való teljesítéséről van szó.

50 Györffy, 1987. 287-288.; Draskóczy, 1996. 99. és térképmelléklet (102. és 
103. oldalak között); Kubinyi, 2000. térképmelléklet; Csánki, 1913. 57. Oláh 
Miklós is a marosi utat az Erdélyből Keletre vivő kevés utak között tartja szá
mon. Szerinte ugyan három út vezet Erdélyből Magyarországra: az egyiket a 
Meszes útjának hívják, amerre a Szamos halad, a másodikat a Kőrös folyása 
mentén Keresnek, a harmadikat Vaskapunak, amerre a Maros halad, de vélhető-
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1517-ben nyolc hónap alatt (április 24-től decem ber 31-ig) a közel
ben levő hátszegi vám  12,5, illetve 4 forintot, a m onostori vám 
29,86, illetve 17 forintot, a m orzsinai 32,5, illetve 17 forintot jöve
delm ezett.51 A z alacsony vám bevételek talán avval m agyarázhatók 
meg, hogy az akkori katonai-politikai helyzet m iatt az utak kevésbé 
voltak biztonságosak. 30 forint bevétel (5,9 %) szárm azott hat hor
dó bor eladásából. E z a  bor valószínűleg dézsm abor volt, erre utal a 
dézsm aborok szám ára vásárolt 33 hordó (de lehetett saját termés, 
vagy akár régebb vásárolt bor is).

A  kiadások legnagyobb részét, 40,35% -át, 233 forintot élelm i
szerekre fordították. Ennek az összegnek a többségét, 77,25 %-át, 
vagyis 180 forintot a várban vagy 1531 szeptem ber 14-től 1532 
m ájus 12-ig, 34 hétig és 3 napig, vagy 1530. szeptem ber 14-től 
1531 m ájus 21-ig, 35 hétig és 5 napig (kereken 36 hétig) tartózkodó 
40 szem élynek az élelm ezésére fordítottak, akik a Szapolyai Jánost 
kiszolgáló kíséretet alkották. Élelm ezésükre heti 5 forintot szám í
tottak (a gyakorlatban valam ivel többet fizettek ki, mivel a töredék 
héten is elköltötték 5 forintot). Táplálékuk közül a számadás húst, 
halakat, olajat, vajat, m ézet, borsot és sáfrányt említ, de emellett 
még „egyéb, a konyhára szükséges do lgokra” (et alia necessaria , 
que coquina indigebaí) is költöttek. A fennm aradt 53 forintot, az 
összes kiadás 9,18% -át, az élelmi szerkiadások 22,75% -át ezek sze
rint a vár állandó szem élyzetének az élelm ezésére költöttek. Ebből 
az összegből 32 sertést és ism eretlen m ennyiségű sózott káposztát

en többre gondolt, ugyanis a Vaskapu nem a Maros mentén, hanem attól délre: 
Hátszeg és Karánsebes között található, így a Vaskapunak nevezett út is a két 
települést kellett, hogy összekösse, a Maros mentén haladó át alatt pedig a 
ténylegesen a nevezett folyó partját követő útra kellene gondolni. A Meszes útja 
alatt a Meszesi-hegységen a Meszesi kapun át Zilahot érintve haladó útra kellett 
gondoljon Oláh, ami noha egy kissé nyugatabbra, de valóban azon tájon van, 
ahol a Szamos folyik. Volt ellenben egy másik fontos út, ami tényleg a Szamos 
partja mentén halad Kolozsvárt, Dést és Nagybányát érintve, ezt azonban Oláh 
nem említette. Oláh, 1079. A szóban forgó vám nem hisszük, hogy a Déva- 
Vajdahunyad úton volt, mivel Erdély egyik legerősebb vára bizonyosan, hogy a 
nagyobb forgalmú utat vámolta meg (vagy azt is megvámolta) és a Déva- 
Vajdahunyad közt vezető út vélhetőleg kisebb jelentőségű volt a Maros-völgyi 
útnál.

51 Pataki, 1973. 4., 27. Elképzelhető, hogy az 1517-es adatok bérleti összegek, 
mivel túlságosan kerek számok szerepelnek.
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vásároltak 50, illetve 3 forint értékben. A  középkorban nagy meny- 
nyiségben fogyasztott bor a je lek  szerint a bérelt dézsm ából szár
m azott.52

A  kiadások egyik csoportját a vár szolgálatában álló szem élyzet 
részére történt kifizetések alkotják. Ezek összesen 157,5 forintot 
(27,27% ) tettek ki, am elyeknek a túlnyom ó részét: 97,46% -át, 
153,5 forintot a zsoldfizetések alkotják.53 K ét esetben azonban a 
zsoldpénz m ellett term észetben kijáró ruhák ellenértékét fizették ki: 
egy esetben az örök subára, egy más alkalom m al pedig ruhák és 
lábbeli vásárlására kaptak pénzt (2-2 forintot, összesen tehát 4 fo
rintot, a szem élyzet részére történt kifizetések 2,54% -át). A  quarta- 
lia kifejezés alapján a szem élyzet évi járandóságát négy részletben 
kellett volna m egkapnia, azonban csak  három  részlet kifizetését 
jegyezték fel. V ajdahunyadon szintén négy részletben fizették ki a 
katonákat, m egközelítőleg egyenlő időközökben. Egy alvárnagy évi 
20 forintot, egy kapuőr 8 forintot, egy őr 4 forintot, a szakács 8 
forintot, a pék 6 forintot, és a kulcsár 4  forintot kapott. Csupán eze
ket az adatokat véve figyelem be a katonák fizetése m eglehetősen 
alacsonynak tűnhet, mivel abban az időben M agyarországon (tehát 
Erdélyben is) általában egy gyalogos katona havi zsoldja 2  forint, 
egy lovasé pedig 3 forint volt (egy dévai alvárnagy így m ajdnem  
csak annyit kapott, m int máshol általában egy gyalogos katona, egy 
kapuőr egy gyalogos zsoldjának az egyharm adát, egy őr pedig csak 
egy gyalogos zsoldjának az egy hatodát kapta). Figyelem be kel! 
azonban venni, hogy az általános gyakorlat szerint a személyzet 
D éván is a pénzen kívül term ényjárulékot is kapott, családja számá
ra is.54

M áskülönben a más várakban szolgáló katonák éves zsoldja is 
hasonló nagyságú volt: Ónodon a gyalogosok 6 forintot kaptak, 
Veszprém ben pedig 8 forintot. Ónodon a szakács, a sütő és a kul
csár fizetése is 6 forint körüli összeg lehetett. A  várnagyok pénzil

52 A dézsmaborok számára vásárolt hordók számából (33) meglehetősen kocká
zatos dolog a várban fogyasztott bor mennyiségre következtetni, de ezekből le
vonva az eladott haíhordónyi bort megközelíthetjük a fogyasztott bormennyisé
get, ami így 27 hordó körül lehetett.

53 Az írnok ezekben az esetekben csak annyit jegyzett le, hogy acl servitia dati 
sunt, vagy csak dati sunt, illetve csupán ad servitia.

54 Komoróczy, 1932. 57.; Sinkovics, 1933. 41.
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letéke nagyobb szórást m utat, azt inkább a vidék katonai helyzete és 
az alkalm azott szem ély határozták meg. Csejtén az udvarbíró 1529- 
ben 120 forintot, a vám agy 20 forintot kapott, Sztenicsnyákon
1530- ban a  várnagy 224 forintot, 232 köböl búzát, 266 köböl zabot 
és 464 pint bort kapott, Kam encen a vám agy 16 forintot valam int 
term ényeket kapott.55 56

E gy vár esetében a fegyver- és lőszervásárlás békeidőben term é
szetesnek tekinthető, az akkori bizonytalan időkben pedig különös 
indokolt volt. Erre a célra Déván összesen 27 forintot költöttek, a 
kiadások 4,68% -át: 3 m ázsa ólom ért30 12 forintot, puskaporért 6 
forintot, 12 íjért 4 forintot, 1000 nyílvesszőért 5 forintot adtak ki.

Építkezésre, javításokra összesen 23 forintot (3,98%) költöttek: 
4 A  forintért vasat és faggyút, 1 forintért szurkot57 és 2 forintért 
kötelet szerezték be. A z ácsoknak a vám ál elvégzett m unkáért 6 
forintot fizettek.

Az adm inisztráció céljára költöttek a legtöbbet, az összes kiadás 
54,89% -át, ami 317 forintot jelent. Ezen kiadásokon belül elkülö
níthetők a futárokra, küldöncökre és vendégekre fordított pénzösz- 
szegek. K ét vendég szám ára (eltartására) összesen hét forintot utal
tak ki: az alvajdának58, aki a 70 dénáros adó kivetésére jö tt Dévára, 
négy forintot, Orm ándi M iklósnak, Szerecsen János szervitorának, 
aki a vár átvételére jö tt, három  forintot. Ennek alapján valam ikor
1531- ben  D évát Szerecsen kapta meg, de nem  sokáig bírta, mert 
már 1532-ben Szapolyai Szerecsennel és Keserű M ihállyal Déva 
várát visszacserélte(tte) a vingárdi várért.59 Ez utóbbi adat szerint

55 KomoróCzy, 1932. 57.
56 Az ólmot építkezésre, illetve egyéb, kevésbé jelentős tevékenységekre is fel

használhatták. Angermann, II. 271-274.
57 A szurkot a várostrom esetén védekezésre is felhasználhatták, valamint több 

más, kevésbé jelentős tevékenységre. Angermann, VI. 1846-1847.
58 A számadásban csak alvajda van írva, de 1531-ben a források szerint Kendi 

Ferenc volt az alvajda. Erre vonatkozóan néhány adat: 1530. december 3. 
(Hurmuzaki, XV. 1. 359), 1531. január 19. és 21 (IakÓ, 1990. nr. 4337, TT, 
1890. 349-350 nr. 523.), 1532. március 6. (Jakó, 1990. nr. 4375), május 7. (TT, 
1890. 351. nr. 528).

59 ENTZ, 1996. 507. Koppány Tibor szerint 1532-ben Szapolyaitól Keserű Mihály 
dévai várnagy kapta meg Vingárd várát. Ez az adat, jegyzetekből ítélve, való
színűleg Entz adatának az értelmezése (aki azonban nem említi Keserű dévai 
vámagyságát). Koppány, 244. A vingárdi erősséget általában kastélynak neve-
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Szerecsen tehát Keserűvel együtt b írta Dévát. Perényi Péter jav a i
nak a várból Váradra való szállítása 32 forintba került. A viszony
lag m agas összeget az m agyarázza, hogy a szekérrel szállított hol
m ikat 12 lovas és 4 gyalogos kísérte. Perényi Péter 1526 és 1529 
között volt erdélyi vajda,60 ebből az időszakból m aradhattak bizo
nyos javai a várban, am elyeket azért nem  tudhatott elvinni, m ert 
1529 után Szapolyai pártjából átállt Ferdinánd oldalára, a vár ellen
ben Szapolyai kezébe került. Perényinek az ellenfele birtokában 
levő javainak  visszaszerzésére az 1531-ben Szapolyai és Ferdinánd 
által kötött fegyverszünetet használta ki. A  király a katonai kíséretet 
tehát nem  Perényi védelmére, hanem  inkább felügyeletére rendel
hette.

A m ennyiben a kiadásokat az állandó, illetve ideiglenes jelleggel 
D éván tartózkodókra költött pénzösszegek között osztjuk meg, azt 
eredm ényt kapjuk, hogy a vendégek, vagyis az ideiglenes jelleggel 
huzam osabb ideig ott tartózkodó szem élyzet összesen 212 forinttal, 
58% -kal duzzasztotta m eg a költségeket. A 16 lovas 32 forinttal, 
8,76% -kal, a 40 személyből álló kíséret pedig 180 forinttal, 
49,25% -kal növelte m eg a kiadásokat.

A bevételek 10,05 forinttal m eghaladták a kiadásokat, vagyis a 
pénzbevételek legfeljebb 98,31-át költötték el.61 A m agyarországi 
uradalm ak esetében is a bevételek nagy része elm ent a kezelési

zik a források (Entz, 1996. 507.; Koppány, 244.), az 1532-es cserére vonatko
zó adat az első, amely várnak nevezi. 1607-ban egyébként castrum seu 
cáriamként szerepel, az azonban kérdéses, hogy ez az adat mennyire tükrözi a 
16. század elei állapotokat. Entz, 1996. 507.

00 Páll, 1956. 505. Néhány adat konkrét dévai tartózkodására: 1527. április 14. 
(Hurmuzaki, XVI. 1. 295.; Berger -  Werner, 1986 nr. 959.), április 15. 
(Berger -  Werner, 1986. 160), 1528. július 2. (Berger -  Werner, 1986. 
1057, Schuller, nr. 42). 1528-ban arra szólították fel Barcsay Andrást és 
Györgyöt, hogy adják át Dévát Perényi Péternek. Szabó — Szádeczky -  
Barabás, Vili. 271.

61 Ettől függetlenül lehetséges, hogy az uradalom pénzügyi mérlegét annak elké
szítésekor kiegyenlítettnek tekintették, ugyanis könnyen megeshetett, hogy az 
eredeti számadás bevételeit és kiadásait összegző személy számolási hibát vé
tett. Számolás közben csupán tíz forintot jelölő x-et kellett elnéznie és 5 dénárt 
elfelejteni figyelembe vennie.
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költségekre, a dévai állapotok tehát m egegyeztek a más várakban 
tapasztalható általános helyzettel.02

V égül ejtsünk szót a számadás hiányosságairól. Am i a legfeltű
nőbb, hogy a bevételek közül hiányzik a  földesúrnak járó  szolgál
tatások. A  földesúrnak járó  kötelezettségek tetem esen m egnövelnék 
a  bevételeket. Figyelem be véve, hogy a 16. század eleji M agyar- 
országon a jobbágyháztartások éves földesúri kötelezettsége átlag
ban 1,5 és 3 forint között m ozgó összeg volt, a Dévával szomszédos 
vajdahunyadi uradalom ban pedig 1511 és 1522 között ez a kötele
zettség átlagosan 1,5-1,9 forint között m ozgott.62 63 Déván évente 
legalább 622,5 és 1245 forint, illetve 622,5 és 788,5 forint közötti 
bevétel kellett szárm azzon ebből a forrásból, attól függően, hogy a 
m agyarországi vagy a vajdahunyadi átlagértékekkel számolunk. Ezt 
a típusú bevételt is beszám ítva a  dévai váruradalom  éves bevétele 
1210,05 és 1832,55 forint, illetve 1210,05 és 1376,05 forint szélső
értékek között m ozoghatott, átlagban tehát m egközelítőleg 1300- 
1500 forint lehetett. A  quartalia  kifejezés alapján a szem élyzet évi 
járandóságát négy egyenlő részletben kellett m egkapja, a számadás 
azonban csak három  részlet kifizetését tartalm azza. Egy m alom kő 
vásárlása azt bizonyítja, hogy m alom  is tartozott a várhoz, m alom 
ból szárm azó bevételnek nem  találjuk a nyom át a szám adásban, 
noha a m alm okat vagy készpénzért bérbe adták vagy a m olnár által 
gabonavám ot vettek az őrlőktől és a gabonát pénzért értékesítet
ték.64

A szám adásból hiányzanak a bordézsm a bérletére fordított k ia
dások is (a  bor szállítását és a szőlő m egm űvelését elvileg robot
m unkával is meg lehet oldani, de a középkor végén általában már 
bérm unkásokat (is) alkalmaztak). Feltűnő, hogy nem  fizettek ki 
sem m it a vám agy(ok)nak, am it úgy látszik, hogy más forrásokból 
fedeztek. A  victualiak és a m unerak  is hiányoznak a bevételek kö-

62 Kubinyi, 1993 15.
63 A jobbágyok átlagos éves földesúri kötelezettsége A lékai, kapuvári és sárvári 

uradalomban 1520 körül 1,7-2,7 forint volt és csak néhány településen fordult 
elő 3 forintot meghaladó földesúri kötelezettség; a gyulai uradalomban 
1519-ben minimum 2,6-2,7 forint, 1525-ben kereken 3 forint volt. NógráDY, 
138-140., 142—144. Pataki becslése alapján vajdahunyadi uradalomban ez az 
összeg 1,8 forint volt. Pataki, 1973. XCIX-C.
Szabó, 1975. 72. Az is lehet, hogy a lisztet a vár szükségleteire használták fel.
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zul, igaz, nem  m indegyiküket tüntették fel a középkori számadások, 
noha létüket konkrét adatok bizonyítják. 1362-ben Zalasd lakóit a 
datiis, solutionibus collectarum et datiarium  m enti fel Nagy Lajos, 
tehát ezen kötelezettségek az uradalom  helységeiben is általánosak 
lehettek, legalábbis a 14. század közepéig.63 D éva m ezőváros lakói 
1449-ig évi három  ajándékot, illetve borban, gabonában és ezüstben 
beszolgáltatandó cenzust kellett adjanak.66 Egy 1474-es adat szerint 
B retelén lakói két juhot és 32 dénárt kellett D éva várába szolgáltas
sanak.67 A  dévai várnagynak a bírságokból is szárm azott bevétele: a 
várnagy által a dévaiakra kirótt bírságra egy 1519-es oklevél em lí
ti.68 1528-ban a váruradalom hoz tartozó Ohába, Fintóag, Felső- és 
A lsó-Lapugy falvak által beszolgáltatandó adókat, terheket és szol
gálatokat említ egy oklevél {taxis, oneribus et servitiis).69

A számadás hiányos volta azonban nem  egy rendkívüli eset, 
ugyanis a középkori m agyarországi szám adások egyike sem  teljes. 
Egyes hiányzó bevételi tételeket (vagy esetleg azok egy részét) a 
vám agy/udvarbíró fizetés fejében közvetlenül átengedhetett a sze
m élyzetnek, ez az eljárás tehát bizonyos kiadási tételek hiányát is 
m egm agyarázza.71

A hiányosságok m egm agyarázására egy m ás m egoldás is k ínál
kozik: elképzelhető, hogy a hiányzó bevételek a vajdához kerültek, 
ugyanis az uradalom  összes bevételei elvileg is a  vajdát, m int honor 
birtokost illették. K ét adat bizonyítja azt, hogy a vajda a gyakorlat
ban is költségei egy részét a dévai vár jövedelm eiből fedezte: erre 
utal az 1509-ben em lített dévai vajdai jószágigazgatói tisztség is * * * * * * *
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PASCU, 1977. 79.
1449-ben Hunyadi János az ajándékokat teljesen, a cenzust felerészben elen
gedte. Csánki, 1913. 58.
A kötelezettségeket említő oklevél csonkán maradt fent, de középkori analógiák 
alapján valószínűsíthetjük, hogy egy háztartási egységnek és nem az egész fa
lunak az egy éves szolgáltatásairól van szó. Szintén a csonkaságból adódóan le
hetséges, hogy még egyéb kötelezettségei is voltak a bretelénieknek. Csánki, 
1913. 58. Teleki, 1855. 512-513..
Csánki, 1913. 58.
Veress, 1929. 5-6.
Kubinyi, 1993. 14.
Ez történhetett például a XVI. század elején a kapuvári-sárvári uradalom eseté
ben, ahol a kapuvári uradalomban az előírt pénzjáradék felét, a sárvári urada
lomban pedig kb. a kétharmadát fizették be. NÓGRÁdy, 1996. 128—129.



(adm inistrator proventuum  nostrorum de Dewa  [ti. a vajdáé]), a 
B ornem issza-W erner jelentés pedig egyértelm űen megmondja, 
hogy a dévai vár jövedelm eit a vajdák élvezték.72 Lehetséges tehát, 
hogy a vajda a bevételeknek csak egy részét engedte át a vár szük
ségleteire, egy részét pedig fenntartotta magának, amit az említett 
jószágigazgatóval kezeltette.73 A legcélszerűbb m egoldás mégis az 
lett volna, hogy az uradalom  összes bevételeit egyetlen személy 
kezelje, lett légyen az a dévai udvarbíró, annak hiányában a vár
nagy, vagy akár a dévai vajdai jószágigazgató, a vajdának az anyagi 
jellegű  követelm ényeit pedig ez az egyetlen tisztségviselő teljesítse. 
Az a tény, hogy ez az eset nem  áll fent, arra enged következtetni, 
hogy azt m aga vajda a szedte be saját céljaira a vár szervezettől 
független tisztségviselővel (m int láttuk, hadikiadásai nagyok voltak, 
hogyha erre a célra kétszer is rendkívüli adót vetettek ki. A furcsa 
csak az, hogy m iért nem  a külön a számára kivetett adót szedte be, 
és m iért nem  hagyta a cenzus beszedését a dévai várnagynak). Ezt 
úgy lehetne m egm agyarázni, hogy a vajdának nem  lévén hivatali 
rezidenciája, Erdélyt archaikus módon utazva korm ányozta.74 D é
ván egy kisebb és ideiglenes rezidenciát tartott fent (amit lehet, 
hogy helyesebb inkább alkalmi szálláshelynek nevezni), ezt a k i
sebb rezidenciát és annak gazdasági ügyeinek az intézését pedig a 
vártól független tisztségviselőre bízta.75

72 Csánki, 1913. 43. 58.; Hurmuzaki, II. 4. 739.
73 Amennyiben tényleg ez volt a valóság, a dévai állapotok eltértek a Hőman által 

leírtak és Fügedi által is elfogadottaktól, amely szerint a királyi váruradalmak 
egyedüli rendeltetése a várak és a katonaságuk szükségletének a fedezése volt. 
Hóman-  Szekpű, 1936. 91.; Fügedi, 1977. 70.

74 Kubinyi, 1989. 89-90.
75 Ennek az ideiglenes rezidenciának lehetett a központja az a vajdáénak mondott 

ház, amelyet 1309-ban említettek. Zimmermann -  Werner -  Gündisch, I. 
239-291. Heltai később leírt sorai szerint is Déván és Görgényben volt „régen- 
te” a vajdáknak a „lakóhellyük”. Nyitott kérdés, mit értett Heltai a „régente” és 
„lakóhellyük” szavak alatt. A szóban forgó rezidencia tekintetében egy további 
lépés a vajdai itineráriumok összeállítása és tanulmányozása lehetne.
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