
A Szentgyörgyi Vincze család 

A Szentgyörgyi Vincze család nem ismeretlen történet
írásunk előtt. Az 1417-ben adományozott címereslevelet 
Nagy Imre és Nyáry Antal már a múlt században 
kiadta,1 Mályusz Elemér pedig Benedek fehérvári pré
posttal és rokonával Vincze Lászlóval a királyi be
vételek bérlőjével, illetve kettőjüknek Zsigmond ural
kodása alatt játszott szerepével foglalkozott.2 A Vinczék 
levéltára — a Dunántúlon kivételesnek számító jelenség 
ez — részben a szepesi káptalan, részben az Amadé
család marcaltői levéltárában fennmaradt és lehetővé 
teszi a család genealógiájának összeállítását. De bár
mennyire is megmaradtak a családi iratok, bármilyen 
nagy segítséget is nyújt a család kihalásakor, még a 15. 
században összeállított leányági leszármazás, ez a genea
lógia sem teljes, mert — amint arra másutt rámuta
tunk3 — a hiányzó adatok nem a levéltár szétszóródá-
sának következménye, hanem annak a magyar jogi 
felfogásnak, amely a lányokat és asszonyokat sohasem 
tekintette teljes jogú családtagoknak. A függelékként 
közölt leszármazási táblát és a 15. századi genealógiai 
feljegyzést olvasva ezt a megállapítást csak megerősít
hetjük. De ez a genealógia mégis valamivel részletesebb, 
mint a többi középbirtokos nemes családé és így 
segítségével megkísérelhetjük két társadalmi jelenség 
vizsgálatát : 1. a polgárság és nemesség összefonódását ; 
2. a középbirtokos nemes családok házassági politikáját. 

1. A szóban forgó családot történeti irodalmunk mind 
a mai napig Szentgyörgyi Vinczének nevezi, s az össze
tételt más hasonló eseteknek megfelelően úgy magya
rázza, hogy a család kiemelkedő tagja, mondhatnánk 
megalapítója egy bizonyos Vincze volt, a Szentgyörgi 
pedig a nemesi birtokról vett családnévnek felel meg. 

Az a Vince, aki magát fehérvár bírájának és polgárá
nak (condam iudex et cívis Albensis) nevezi, 1382-ben 
végrendelkezett, s vagyonát unokaöccsére Szentgyörgyi 
Imre fiára, Tamásra (Thomas filius Emerici de Sane to 
Geórgio, germanus meus) hagyta.4 A rokoni kapcsolat 
kérdésének megoldását a germanus szó teszi lehetővé. 
Úgy látszik, hogy ez a kifejezés a 15. század folyamán 
értelmét változtatta. A század végén a szó szoros értel
mében vett édestéstvért, tehát ugyanazon apától és anyá
tól származó testvért jelentett,5 A 14. század végén 
azonban germanus alatt unokaöcsöt kell értenünk, még
pedig a nővér fiát, szemben a nepos-szal, amely a fivér 
fiát jelentette/Ismét a magyar nemesség jogi gondolko
dásával állunk szemben, amely szükségesnek látta, hogy 
más kifejezésser jelölje meg a fiágon rokon, tehát teljes
jogú unokaöcsöt (nepos) szemben azzal, aki „csak" 

leányágon volt rokon (germanus) s mint ilyen az örök
lésből ki volt zárva. A germanus kifejezés használata 
azonban azt jelenti, hogy Vince maga nem volt „Szent
györgyi", hanem nővére ment férjhez egy Imre nevű 
Szentgyörgyi nemeshez és lett Tamás anyjává. Esetünk
ben a Vincze családnév kialakulását nem nehéz nyomon 
követni. Egy ideig, sőt még két évtizeddel később is, 
Tamást csak Vince unokaöccsének nevezik.6 Az 1410-es 
években ez a kifejezés ragadványnév formájában állan
dósult és Tamást most már a „Vinczének nevezett" 
(Vinche dictus) Tamásnak mondják.7 Egy 1433-ban 
kelt oklevél, amely egy 1411 előtt megindult per halasz
tása még mindig egyszerűen „Szentgyörgyi"-nek nevezi 
unokaöccsét.8 1415-re azonban úgy látszik, hogy a ra
gadványnév családnévvé alakult át és Szentgyörgyi Imre 
leszármazói valamennyien a Vincze névvel éltek.9 Ez 
a fejlődés szépen mutatja, hogy egy Imre nevű szent
györgyi nemes elvette Vince fehérvári bíró húgát és 
miután fia, Tamás a bíró vagyonát és társadalmi tekin
télyét örökölte, előbb Tamást, majd testvéreit és utódait 
is Szentgyörgyi Vinczéknek nevezték. 

Utólagosan, de úgy látszik jogtalanul nevezi a magyar 
történettudomány Benedek fehérvári prépostot is Szent
györgyi Vinczének. Első tekintetre valóban ő is a család
hoz tartozik, tehát fiági rokonnak tűnik, de csak „közeli 
rokona" volt Szentgyörgyi Vincze Tamásnak.10 A pré
post származásáról három oklevél áll rendelkezésünkre. 
1416-ban a király egy Fejér megyei birtokot adományo
zott a prépostnak és „per eum Demetrio filio Nicolai 
de Alsouadkerth patrueli fratri ac Jacobo diet о Sas de 
Acha sororio suo".11 1417-ben a király címert adomá
nyozott a prépostnak és rokonainak, akiket az oklevél 
így sorol fel: „honorabilis Paulus et Demetrius filii Ni
colai alias de Vadkerth necnon Johannes magnus de Pa-
thak germanus et consanguineus". Ezeken kívül a címer
adomány kiterjed a következőkre is : „nobiles Ladislaus 
et Johannes filii condam Thome Vincze de Zenthgyurgh".1* 
Egy, a címereslevéllel azonos napon kelt adomány a fen
tiek közül Demetert „de Alsowuadkerth archiepiscopali, 
fratri noMlUato" nevezi.13 A felsorolt adatokat még 
egy pápai supplicatioval egészíthetjük ki, amely szerint 
a prépost apját Mihálynak hívták.14 

A felsorolt adatok akkor válnak jelentőssé, ha a ma
gyar nemesség fentebb már idézett jogi felfogását vesszük 
tekintetbe. Általános szokás volt a címeradománynak 
a rokonokra történő kiterjesztése, de elsősorban a fiági 
rokonokra. Itt azonban a fiági rokonok közül csak 
kettőt említenek az oklevelek: Pál klerikust és annak 
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testvérét Demetert. Őket két nőági rokon követi, éspedig 
Sas Jakab és a prépost unokaöccse Nagy János. A Vin-
czéket utolsó helyen említik, majdnem azt mondhatnánk, 
utólagosan iktatták be őket a címereslevélbe, ráadásul 
csak Tamás fiairól van szó, sem Tamás öccséről, Bá
lintról, sem annak fiairól — akik 1417-ben még mind
nyájan az élők sorában voltak — nem esik szó. Ha 
a prépost született Szentgyörgyi lett volna, akkor a cí
meradomány valamennyi a Szentgyörgyi családhoz tar
tozó felnőtt férfit felsorolta volna, mégpedig a nőági 
rokonok, tehát Sas Jakab és Pataki Nagy János előtt. 
Tegyük ehhez még hozzá, hogy egyetlen olyan oklevéllel 
sem rendelkezünk, amely Benedek prépostot Szentgyör
gyinek nevezné, családnevét soha sem említik. Történet
írásunkat a címeradományon kívül talán az indította 
arra, hogy a prépostot a Szentgyörgyi család tagjának 
tekintse, hogy Szentgyörgyi Vincze Tamásnak tényleg 
volt egy Benedek nevű testvére, aki 1407-ig többször 
előfordul. De erről a Benedekről sohasem állítják, hogy 
pap. Szinte teljesen kizártnak tekinthetjük, hogy egyházi 
emberről ezt meg ne említenék, s hogy az ne lépjen 
— korára való tekintet nélkül — a testvérek között 
az első helyre. Másrészt Szentgyörgyi Vincze Benedeket 
már csak azért sem azonosíthatjuk Benedek préposttal, 
mert a prépost apját Mihálynak, Vincze Benedekét 
pedig Imrének hívták. A prépost nem tartozott a Szent
györgyi családhoz, csupán Szentgyörgyi Vincze Tamás
sal áll rokonságban. 

Az oklevelekben fenntartott adatok véleményünk sze
rint további következtetésre is feljogosítanak. A prépost 
legközelebbi rokona Demeter ugyanis nem volt született 
nemes, hanem nemesítést nyert (nobilitatus). Közbevető
leg meg kell jegyeznünk, hogy Demetert és utódait nem 
említik többé. Ennek okát ugyan nem tudjuk, lehet 
hogy gyermektelenül halt meg, lehet, hogy nevet változ
tatott; biztos azonban, hogy sem ő, sem utódai nem 
szerepelnek Szentgyörgyi vagy Szentgyörgyi Vincze né
ven. Demeter az esztergomi érsekség egyik mezővárosá
ban élt, tehát polgári vagy jobbágyszármazású volt. 
A címerkép a polgári származás mellett szól, mert 
az — közismerten — a korai magyar városok, Eszter
gom, Fehérvár és Buda pecsétrajzát mutatja.15 Végső 
fokon azt hisszük, hogy a prépost polgári családból 
való volt, amely, vagy legalábbis amelynek egyik ága 
Vadkerten élt. Több nővére közül az egyik Vincze 
Tamás felesége volt és Tamás fiait ennek alapján vették 
fel a címereslevélbe. Ennek a feltételezésnek egyetlen 
tény látszik ellentmondani, hogy ti. Tamás fiaira nem 
alkalmazzák a „germani" kifejezést, amit azonban az is 
indokolhat, hogy anyjuk ekkor már nem élt. A fentiek 
alapján hajlandók vagyunk a következő stemmát fel
állítani : 

N. 

Mihály Miklós 

j Benedek N. leány Borbála | | Pál Vadkerti 
prépost - Sas Jakab °° Vincze klerikus Demeter 

Tamás 

Ami itt lejátszódik, az az európai fejlődés állandóan 
megismétlődő jelensége, a nemesség és a polgárság veze
tőrétegének összefonódása. A Szentgyörgyiek kisneme-
sek voltak, egyetlen birtokuk a Fehérvár és Iszka között 
fekvő Szentgyörgy. Iszka a fehérvári keresztesek birtoka 
volt, s így sem a város, sem a keresztesek rovására 
nem lehetett terjeszkedni. De egy gazdag polgárlánnyal 
kötött házasságnak megvoltak a maga anyagi előnyei, 
s ezért két egymásra következő nemzedékben polgár
lányokat vettek el, éspedig az elsőben a fehérvári bíró 
nővérét, a másodikban egy vadkerti lányt, aki Bene
dek fehérvári prépostnak volt a nővére. A társadalmi 
jelenségek mindig Janus-arcúak. Az egyik oldalon a pol
gárlányokkal kötött házasságok következtében a Szent
györgyieknek módjuk nyílt birtokot vásárolni. 1405-ben 
Tamás1 Seregélyesen és Mohán vett részbirtokot egy 
fehérvári telekkel együtt.16 1407-ben a zalai Kővágóőr
sön (ma: Felsőörs),17 1405-ben pedig egy Kér nevű bir
tokot szerzett, azzal a feltétellel, hogy az érte folytatott 
pert megnyeri.18 Tekintélyének növekedése és az ország 
nagyjainak tett szolgálatai további birtokokhoz juttat
ták.19 Az ősi Szentgyörgy most már túlságosan szűk lett, 
elfoglalta a szomszédos Iszkát, ami miatt hosszú perbe 
keveredett, ezt csak utódai tudták gazdaságilag előnyös 
egyezséggel befejezni.20 Birtokot szerezni — pénzen, 
szolgálattal vagy egyszerűen erőszakkal — ez a nemes 
jellemzője, de Tamásból nem hiányzott a polgár sem. 
Tekintélyes és gazdag emberként Fehérvár bírája lett,21 

ottani telkeit mészárszékké alakította át.22 A polgár és 
a nemes nem választható szét egyéniségében. 1406-ban 
egyik polgártársától olyan telket vett, amelynek szom
szédja Ányos Gergely volt,23 ugyanannak a Kővágó
őrsnek egyik birtokosa,24 ahol Tamás egy évvel koráb
ban szerzett birtokot. Haláláig „Thomas iudex Albensis 
et nobilis de Szentgyörgy" maradt.25 A nemesi és pol
gári hagyomány keveredése Tamás utódaira is kihatott. 
Apjuk birtokszerzeményei egyrészt a kisnemességből a 
tehetős középbirtokos nemesség soraiba emelték őket, 
másrészt fia, János a polgári hagyományokat követve 
Zsigmond király egyik jelentős kamarabérlője lett.26 

Mielőtt még folytatnánk vizsgálatunkat, érdemes egy 
pillanatra szemügyre venni Vincze Tamás szerzeményeit 
a zalai Őrs (ma: Felsőörs) faluban. Az Őrsi vagy Kő
vágóőrsi család a 14. század elején két ágra szakadt, 
az idősebbnek II. Miske, a fiatalabbnak (a későbbi 
Batthyányaknak) pedig Mátyás volt a képviselője. 1341-
ben ezek unokái megosztoztak Kővágóörsön és a szom
szédos Peszén, amelyet ekkor még birtoknak (possessio) 
neveztek.27 Miske fiai közül csak Pálnak voltak gyer
mekei, s a század végére úgy látszik ezek is meghaltak, 
mert a fiúk közül II. Rénold és János 1350-ben, Mátyás 
1377-ben fordul elő utoljára.28 A lányok közül Margit 
előbb Tamás fia Miklóshoz, majd Szapodi Domonkos
hoz, Katalin pedig Szőke Miklós deákhoz, a döbröközi 
várnagyhoz ment férjhez, de ők is 1362-ben fordulnak 
elő utoljára.291407. március 14-én kelt adománylevelével 
Zsigmond király ennek az ágnak birtokait Vincze Ta
másnak adományozta egy elhagyott palotával és az ág 
fajszi és sárberényi birtokrészeivel együtt.30 A szerze
ményben jellemzően keverednek a nemesi és polgári 
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elemek, mert Zsigmond „részben hűséges szolgálatait", 
részben egy ezerforintos pénzösszeget emleget és az ok
levél relatora Ozorai Pipó temesi ispán. Nem egészen 
egy hónappal később, 1407. április 11-én a fehérvári 
káptalan előtt Szapodi Domonkos és Őrsi Margit fia 
Domonkos a reá, illetve anyjára eső részt 600 forint 
fejében átengedte Vincze Tamásnak.31 II. Miske ágát 
ezzel Tamás kielégítette, de miután az 1341-i osztozko
dásnál a felek kölcsönös örökösödési szerződést kö
töttek, Mátyás ága — ekkorra már Batthyányak — 
fogták perbe Tamást.32 A per befejezését nem ismerjük, 
de a Vinczék továbbra is birtokosok maradtak Őrsön. 

Az 1407. április 11-i oklevélben Pesze már csak terra 
és egy Szelestarló (vagy Szélestarló) nevű földdel együtt 
került Vincze Tamás birtokába.33 A korai településű 
falu úgy látszik beolvadt Őrsbe, s ezt a folyamatot 
érdemes nyomon követni, amennyire a gyér adatok 
megengedik. A régészeti topográfia szerint a 15. század 
végétől kezdve Pesze nem szerepel többé, dűlőnévként 
azonban a mai napig fennmaradt Őrstől északra.34 

Az Őrsért és Peszéért folytatott perben 1433-ban kiadott 
halasztás Peszét ismét possessio-ként említi, s ekkor újra 
szerepel a falu Szent Kozma és Dámján tiszteletére 
szentelt kápolnája, amelyet még 1476-ban is említenek.35 

Ezeknek az adatoknak alapján a települési folyamatot 
a következőképpen lennénk hajlamosak vázolni: Őrs 
és Pesze között kezdettől fogva rangkülönbség állt fenn, 
az előbbinek prépostsággá átalakított, építészetileg is 
impozáns plébániája volt, a falutól délre állt (római 
alapokon?) a földesúri kúria, Miske palotája, amely 
az ág kihalta után a Vinczék kezébe került és így lakat
lanná vált.36 Peszén csak egy kápolna volt. Miután 
a két település egymáshoz igen közel és egy és ugyan
azon völgyben feküdt, a rangosabb Őrs felszívta Peszét, 
csak a kápolna élte túl jóval a falut. Pesze elnéptelene
désének kezdetét jelzi, hogy 1407-ben a Miske ág itteni 
birtokrészei már biztosan lakatlanok voltak, a falu többi 
része a század folyamán olvadhatott bele Őrsbe. 

Zsigmond 1407-i adománylevelében Tamáson kívül 
csak annak gyermekei: László, János és az ekkor még 
hajadon Dorottya és Borbála szerepelnek. A Szent
györgyiek azonban ezen kívül is szereztek zálogbirtokot 
Őrsön, legalábbis erre mutat, hogy 1428-ban Kővágó
őrsi Mátyás utóda, Batthyány Albert váltott vissza egy 
részbirtokot Vincze Bálinttól.37 

2. A közelmúltban a magyar arisztokrácia társadalmi 
mobilitásával foglalkoztunk és most ennek a tanulmány
nak eredményei alapján szeretnénk a Szentgyörgyi Vin
czék házasságait közelebbi vizsgálatnak alávetni.38 

Az említett tanulmányban azt állapíthattuk meg, hogy 
a 15. század elején a magyar nemesség több egymástól 
többé-kevésbé elválasztható rétegre oszlott, amelyeknek 
léte a kor latin terminológiájában ugyanúgy megnyil
vánul mint politikai szerepükben és anyagi helyzetük
ben. A következő szkémát állítottuk fel akkor:39 

Terminológia Pol. szerep Anyagi kelyzet Cím 

3. castellani megyei tiszt
ségviselők 

középbirto
kosok 

egregius 

4. nobilis — kisbirto
kosok 

nobilis vir 

Terminológia Pol. szerep Anyagi helyzet Cím 

1. barones 
regni 

országos 
méltóság 

nagybirtokos magnificus 

2. proceres ispánok nagybirtokos egregius 

Az első két réteg képviselői alkották az arisztokráciát, 
a harmadik a középnemességet. Tanulmányunkban ezt 
a réteget úgy jellemeztük, hogy tagjai megyei tisztségeket 
töltöttek be vagy nagyobb uradalmak (tényleges) vezetői 
voltak és nagyobb birtokokkal rendelkeztek. Ha a kora
beli latin terminológiában várnagyoknak (castellani) ne
vezték őket, akkor megállapíthatjuk róluk, hogy sokszor 
valóban a nagyobb uradalmak igazgatási központját 
alkotó várak parancsnokai voltak, s ebben a minősé
gükben az uradalom gazdasági vezetői, a jobbágyok 
nagy tömege felett ítélkező bírák, igazgatási és katonai 
hatóság képviselői voltak. Várnagyként gyakran a megye 
politikai, igazságszolgáltatási és adminisztratív vezetői
nek szerepe is nekik jutott. A veszprémi püspök pl. 
egyben a megye ispánja is volt, veszprémi vagy sümegi 
várnagya pedig alispánja.40 Mindkét vonatkozásban, 
uradalmi és megyei szerepükben a familiaritás keretében 
maradtak, s a középbirtokosok a familiaritás hűbéri 
hierarchiájának legfelsőbb rétegét foglalták el. 

A Szentgyörgyi Vinczék II. Tamás halálától kezdve 
a tekintélyes nemesség soraihoz tartoztak Fejér me
gyében és kapcsolataikat is Tamástól örökölték. Vincze 
Tamás a Szentgyörggyel szomszédos palotai uradalom 
birtokosaival, az Újlakiakkal állt összeköttetésben, s már 
neki is lehetett valami köze Ozorai Pipóhoz is, amint 
azt az 1407-i adománylevél bizonyítja.41 Utódai közül 
I. László Pipó familiarisa II. Tamás 1454-ben visegrádi 
várnagy volt, majd Fejér megye alispánja, ugyanezt 
a tisztet töltötte be unokatestvére István is.42 A fő
ispánt sajnos csak az első esetben ismerjük, s az nem 
volt más mint Újlaki Miklós, annak az Újlakinak egyik 
unokája, aki I. Tamásnak birtokot adományozott.43 

Társadalmi helyzetüknek megfelelően a Szentgyörgyi 
Vinczéket az egregius cím illette meg.44 

Ha most a Szentgyörgyiek házasságai felé fordítjuk 
figyelmünket, akkor meg kell jegyeznünk, hogy kivéte
lesen szerencsés helyzetben vagyunk. Egyrészt a családi 
levéltár adatai a házasságokról többet mondanak, mint 
más családi levéltárak általában, másrészt a család 
fiágon történő kihalása alkalmat adott arra, hogy a II. 
függelékként közölt genealógiai feljegyzést készítsék el. 
És miután a feljegyzést a leányági rokonság készítette, 
abban a különös helyzetben vagyunk, hogy többet tu
dunk a lányok, mint a fiúk házasságáról. Alábbi táb
lázatunkban számszerűleg összeállítottuk az egyes nem
zedékekben megkötött házasságokat. A lányok eseté
ben csak az első házasságot vettük figyelembe, miután 
a magyar szokások szerint az özvegyen maradt asszony 
másodszori kiházasításáról az elhalt férj családja gon
doskodott, s így a második házasság nem tükrözi a 
Szentgyörgyi Vinczék házassági politikáját.45 

Nyolc férfi házasságából a menyasszony személyét 
csak három esetben ismerjük, ezzel szemben a vőlegény 
mind a hat lány által kötött házasságban ismert. 
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Házasság III. 

Összesen 3 
ebből fiúk házassága 3 

lányok házassága 0 
Menyasszony ismert esetben 1 
Vőlegény 0 

IV. V. VI. 
n e m z e d é k 

6 3 2 
3 1 1 
3 2 I 
0 I 1 
3 2 1 

Ha az ismert kilenc házasságot figyeljük meg, akkor a 
Vinczék partnerei csak hét családhoz tartoznak. A hét 
család közül hat — I. Tamás felesége valószínűleg 
polgári származású volt — kivétel nélkül ugyanahhoz 
a társadalmi réteghez tartozott. Nem találunk arisztok
ratákat, kisnemeseket pedig csak a most figyelmen kívül 
hagyott második házasságban. Hogy itt ugyanarról a tár
sadalmi rétegről van szó, azt számos elszórt adat bizo
nyítja. A Fajszi Ányosok a veszprémi püspökök fami
liárisai voltak, Gergely veszprémi várnagy és a megye 
alispánja volt.46 Bocskai Miklós Ozorai Pipó familiárisa 
volt,47 nem csoda, hogy húga Yincze 1Г. Tamás felesége 
lett, akinek nagybátyja, Vincze László ugyancsak Pipó 
famíliájának volt tagja.48 Az Ányosok, Batthyányak, 
Somik címe egregius volt. Birtokaik nem voltak nagyok, 
nem alkottak a szó igazi értelmében vett uradalmakat, 
de tekintélyesek voltak.49 A Vinczék házasságkötéseiből 
bizonyára levonhatjuk a következtetést, hogy itt zárt 
társadalmi rétegről van szó, amelynek tagjai egymás 
között házasodtak. Benyomásunkat még inkább meg
erősíti, ha a Vinczéken kívül a Batthyányak és Fajszi 
Ányosok, illetve Somiak házasságait is bevonjuk vizs
gálatunk körébe. 

A négy családban összesen 26 házasságot ismerünk, 
s ezek a következőképpen oszlanak meg : 

Szentgyörgyi Vincze 

1. Tamás « Bocskai Margit 1. Borbála - Endrédi So
mogyi József 

2. Bertalan ~ Szerdahelyi 2. Orsolya ~ Somi János 
Jmrefi Katalin 3. Erzsébet ~ Batthyány 

János 
4. Katalin ~ Somi István 
5. Orsolya °° Fajszi Ányos 

Mihály 
6. Dorottya ~ Fajszi Ányos 

Imre 

Batthyány 

1. János ~ Ányos Krisztina 1. Margit -
István 

Hermanfi 

2. Miklós » Bocskai Hedvig 2. Krisztina - Ányos György 
3. Albert ~ Antimi Klára 3. Erzsébet 

András 
« Keszölcés 

4. András °° Imrefi Veronika 
5. Boldizsár « Hermanfi Ilona 
6. János °° Vincze Erzsébet 

Fajszi Ányos 

1. Mihály ~ Szentgróti 1. Krisztina 
Agáta János 

2. György ~ Batthyány Krisztina 
3. János ~' Somi Zsófia 
4. Mihály » Vincze Orsolya 

Batthyány 

Somi 
1. Tamás °° Gyulai Dorottya 1. Zsófia 
2. János °° Vincze Orsolya 
3. István « Vincze Katalin 

Ányos Mihály 

Átnézve a fenti összeállítást az tűnik elsőként sze
münkbe, hogy 14 esetben a négy család tagjai kötöttek 
egymás között házasságot, a kör szinte már túlságosan 
szűknek tűnik. A fennmaradó 12 esetben a Vinczék 
és a Batthyányak partnerei között ugyanaz a két család 
(Szerdahelyi Imrefi és Razinakeresztúri Bocskai) fordul 
elő. Vannak azonban teljesen kívülállók is, akik nem 
ismétlődnek meg ugyanazon a családon belül, de a má
sik négy családnál sem találhatók meg. Az egyik Vincze 
lányt egy Endrédi Somogyihoz, az egyik Batthyány 
lányt egy Gerebeni Hermanfihoz adták feleségül; az egyik 
Somi egy Gyulai lányt, az egyik Ányos egy Szentgróti 
lányt vett el. Azt hisszük azonban, hogy éppen ezek a há
zasságok tanulságosak számunkra. Megállapíthatjuk 
ugyanis, hogy a kívülállók ugyanahhoz a társadalmi 
réteghez tartoznak, mint a négy tárgyalt család, tehát 
a középnemességhez. A Szerdahelyi Imrefieknek Somogy
ban voltak birtokaik, egyikük a fehérvári johanniták 
jószágkormányzója volt.50 A Hermanfiak Szlavóniában 
voltak tekintélyes nemesek. Tehát nem társadalmi hely
zetük szempontjából voltak kívülállók, hanem földrajzi 
elhelyezkedésük tekintetében. A Batthyányak Somogy
ban is birtokosok voltak, ezért olyan házastársak for
dulnak elő körükben, akik nem találhatók meg a Fejér 
és Zala megyében birtokos Szentgyörgyi Vinczék között, 
pl. az Antimi lány és a Hermanfiak. Az Ányosok 
birtokai Zalában találhatók, ezért vett el egyikük egy 
Szentgróti lányt. Ebből a szempontból Vincze Tamás
nak Bocskai Margittal kötött házassága a legtanulságos-
sabb, mert áttörte a Vinczék földrajzi körét. Amint 
azonban már rámutattunk, Bocskai Miklós és Vincze 
László együtt szolgálta familiárisként Ozorai Pipót. Pipó 
az arisztokrácia tagja volt, működése az egész országra 
kiterjedt, s a Vinczéknek egy arisztokratával való szol
gálati kapcsolatra volt szüksége ahhoz, hogy földrajzi 
környezetüktől távol élő családból válasszanak feleséget. 

A négy család házasságkötései azt a következtetést 
is megengedik, hogy a középnemesség ugyanolyan zárt 
réteget alkotott, mint az arisztokrácia. Ugyanazokat 
az eszközöket is alkalmazták. Említett tanulmányunk
ban megállapítottuk, hogy az arisztokraták házassági 
politikája elősegítette az arisztokrácia zártságának fenn
tartását.51 Különleges házassági formáikhoz tartozott 
az iker-házasság, amikor egy férfi elvett egy lányt és 
nővére ugyanakkor házasságot kötött a lány fivérével. 
Ennek a formának természetesen az volt az előfeltétele, 
hogy mindkét családban legyen egy fiú és egy lány, 
akik meglehetősen megfelelő életkorban vannak. Egé
szen tisztán ez a forma a mi esetünkben nem fordul elő, 
de Batthyány János és Krisztina házassága Ányos Krisz
tinával, illetve Györggyel ilyen iker-házasságnak tekint
hető. Ugyancsak ikerházasság volt tulajdonképpen Batt
hyány Boldizsár és Margit házassága Hermanfi Ilonával, 
illetve Istvánnal és ez igen hatásosnak bizonyult, mert 
a Hermanfi birtokokat biztosította a Batthyányak szá
mára. 
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Az iker-házasság tulajdonképpen két család szoros 
érdekazonosságát fejezi ki azáltal, hogy egy időben nem 
is egy, hanem két rokoni kötelék keletkezett közöttük. 
Ugyanezt fejezte ki az ún. visszatérő házasság is, amikor 
két család tagjai között minden, vagy minden második 
nemzedékben házasság jött létre. Ilyennek kell tekin
tenünk, hogy a Somiak két nemzedékben vettek el 
feleségül Vincze lányt. 

A vizsgált családok magatartása arra mutat, hogy 
a különleges házassági formák nem voltak a magyar 
arisztokrácia kizárólagos formái, hanem az egész ma

gyar nemesség közkincsét alkották. A különbség a két 
réteg között csupán az, hogy míg az arisztokrácia az or
szágon belül (és néha azon kívül is), addig a középnemes
ség a maga földrajzi hatókörén belül kereste megjövendő 
élettársát. Nem merjük azt állítani, hogy ez a megálla
pítás az egész középkori Magyarországra érvényes, me
részség lenne ezt négy család vizsgálata alapján feltenni. 
De azt már megkockáztathatjuk, hogy a Dunántúlon 
ez így volt, s a további genealógiai kutatásokra bízzuk, 
hogy az ország más vidékein a középnemesség maga
tartását új fénybe helyezzék. 

Fügedi Erik 
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FÜGGELÉK 

I. A SZENTGYÖRGYI VINCZE CSALÁD 
LESZÁRMAZÁSA 

A család első ismert tagja Imre Szentgyörgy birtokon élt és 
a Szentgyörgyi nevet viselte. Felesége Vince fehérvári bíró 
nővére volt. Imrét 1358-ban említik és még 1391-ben is élt.1 

A házasságból öt fiú született: II. Imre, I. Tamás, I. János, 
Benedek és Bálint.2 Benedeket. és Bálintot néha fordított 
sorrendben is említik.3 Mind az öt testvér elérte a felnőtt 
kort, de csak háromnak voltak gyermekei: I. Tamásnak, 

I. Jánosnak és Bálintnak, és csak kettő (Tamás és Bálint) 
lett egy-egy ág megalapítója. II. Imrét 1393-ban, Benedeket 
1407-ben említik utoljára, látszólag nem voltak gyermekeik. 

I. TAMÁS UTÓDAI 

I. Tamás már 1382-ben nagykorú, 51412 és 1415 között halt 
meg, felesége Borbála csak 1405-ben fordul elő.5 Véleményünk 
szerint Benedek fehérvári prépost nővére volt. 
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A) I. Lászlót 1407-ben említik, legkésőbb 1411-ben nagy
korú, 1415—1418 között a veszprémi Mindenszentek pré
postság birtokosa, de nem volt pap és javadalmáról lemon
dott. 1433-ban említik utoljára. Sem feleségről, sem gyerme
kekről nem tudunk.6 

B) II. János, aki ugyancsak 1407-ben fordul elő elő
ször, 1420-as években kamarabérlő, 1437 után halt meg. 
Felesége, Ágota még 1468-ban is élt. A házasságból négy fiú 
született: II. Tamás, Mihály, György és András, akiket 
mind 1437-ben említenek először, akik közül később azon
ban csak II. Tamás fordul elő és alapított családot.7 

a) II. Tamás 1454-ben visegrádi várnagy, 1461-ben Fejér 
megye alispánja, 1479 és 1485 között halt meg. Felesége 
Razinakereszturi Bocskai Margit (Miklós lánya), aki 1497-
ben még élt.8 Három gyermekük volt: 

1. Bertalan, aki 1454-ben fordul elő először, 1457 és 1479 
között halt meg (apja előtt). Szerdahelyi Imrefi Krisztinával 
(Miklós lányával) kötött házassága gyermektelen maradt. 
Krisztina 1487 előtt halt meg, de túlélte férjét.9 

2. Katalin, aki puellaként 1466-ban fordul elő első alka
lommal, 1468—1479 között Somi Istvánhoz ment feleségül.10 

3. Orsolyát puellaként 1466-ban említik, valószínűleg 1468 
előtt meghalt.11 

C) Dorottya 1407-ben jön elő először, akkor még lány. 
Első férje Fajszi Ányos Imre (Gergely fia), a második Beze-
rédi Zsigmond volt.12 

D) Borbálát 1407-ben puellaként említik először, Endrédi 
Somogyi József felesége lett.13 

BÁLINT UTÓDAI 

Bálint 1391-ben fordul elő először, 1428—1433 között halt 
meg. Feleségéről csak annyit tudunk, hogy keresztneve Mar
git volt és csak egyszer említik (1425). Hat gyermekük volt, 
akik közül csak István folytatta a családot.14 

II. Lászlót 1431-ben és 1433-ben, II. Imrét és Miklóst 
csak 1433-ban és 1437-ben találjuk megemlítve. Úgy látszik 
valamennyi gyerek 1412 után született és az utolsó három 
nőtlen volt.15 

A) István, akit 1431-ben említenek először, 1441-ben Fejér 
megye alispánja, 1454—1464 között halt meg. Felesége is
meretlen, három gyerekük volt.16 

a) Orsolyát csak mint Somi János (Tamás és Gyulai 
Dorottya fia) feleségét ismerjük, 1472-ben özvegy, 1486-ban 
már nincs az élők sorában.17 

b) Erzsébet 1466-ban Batthyány János, 1474-ben Pápóci 
Tót Lukács felesége, többször nem említik.18 

c) IV. Lászlót csak 1432-ben említik, valószínűleg gyer
mekkorban meghalt.19 

B) Péter első említése 1437, 1461 előtt halt meg, felesége 
egy közelebbről ismeretlen Orsolya, aki 1477-ben még élt.2 

Leányuk: 
a) Agáta 1455-ben még nincs férjnél és talán azonos 

Berzencei László özvegyével (1477).21 

C) Orsolyát csak a későbbi iratokból ismerjük. Fajszi 
Ányos Mihály (Mihály és Dorottya fia) felesége volt.22 

I. JÁNOS UTÓDAI 

I. János 1393 után halt meg és két fia volt: 
A) III. Tamás, akit 1412-ben említenek.23 

B) III. László, akit először 1405-ben, utoljára 1413-ban 
említenek.24 

J E G Y Z E T E K A Z I . F Ü G G E L É K H E Z 

1 Capsa Cruciferorum Prot . III. 387., uo . 390. 
2 U o . III. 390. 
3 Pl. U o . III. 390., Zsk . O. I . 2190, 2883. 
1 Zsk. O. I . 2883, II. 5677. 
5 A szepesi káp t . h i th . It. Scrin. 12. f. 9. n o . 13., Dl . 9967. , H O II. 201 . , 

Károly V. 633. 

1 Zsk. O . II. 5364., Szepesi kápt . hi th . lt. Scrin. 14. f. 10. no. 14., Zala v m . 
O . II. 372., Lukcsics J. : A XV. századi pápák oklevelei I. 26. , Szepesi. 
káp t . hi th. lt. Scrin. 12. f. 8. no . 3. 
Zsk. O. II. 5364., D l . 100 529., Lukcsics, i. m. II. 33., Szepesi kápt .h i th . 
lt. Scrin. 12. f. 12. no . 11 . , vö. a szöveg 24. jegyzetével. 

1 Szepesi kápt . hith. lt. Scrin. 12. f. 3. no . 6., D l . 15 648., Szepesi kápt . hi th 
lt. Scrin. 14. f. 11. n o . 8., U o . Scrin. 12. f. 9. n o . 1., U o . Scrin 12. f. 7 
n o . 1 1 . 

1 U o . Scrin. 12. f. 3. no . 6., U o . Scrin. 12. f. 1. no . 20., U o . Scrin. 14. f. 7 
n o . 18., D l . 19. 344. 

1 Szepesi kápt . hith. lt. Scrin. 12. f. 5. n o . 2 . , U o . Scrin. 14. f. 7. no.18. , vö. 
II. függelék. 
Szepesi kápt . hith. lt. Scrin. 12. f. 5. no . 2., Uo . Scrin. 14. Sub E. f. 11 . 
n o . 8. 
Zsk. O. II. 5364., vö. II. függelék. 

1 Zsk. O. II. 5364., vö. II. függelék. 
Zsk. O . I. 2190., Lukcsics, i. m . I. 991 . 
3 . , Lukcsics, i. m . I. 788. 
Káro ly , Fejér vármegye tör t . IV. 496. 
Scrin. 12. f. 3. no . 6., U o . Scrin. 12. f. 3. n o . 15. 
Károly IV. 496., Szepesi kápt . hi th. lt. Scrin. 12. f. 
100 529. 
D l . 93 465. , 90 409., vö. II. függelék. 

1 Szepesi kápt . hith. lt. Scrin. 12. f. 5. no . 2 . D l . 17 559. 
' Capsa Cruciferorum, C. III f. 5. no . 32. 
1 D l . 100 529., Szepesi kápt . hi th. lt. Scrin. 12. f. 6. no . 12., Veszprémi 

kápt . mit. Tá t ika 24., Dl . 99 003 . 
Veszprémi kápt . mit. Tá t ika 24., D l . 90 003. 

! Vö . II. függelék. 
1 D l . 9967. 
1 Capsa Cruciferorum С III. f. 3. no . 19., U o . С. III. f. 3. no . 43 . 

II. GENEALÓGIAI FELJEGYZÉS A XV. SZÁZAD 
VÉGÉRŐL 

Szepesi kápt . hi th. lt. 12. f. 8. no 

és I . 306., Szepesi kápt . hith. lt. 

no. 3. , Dl 

Emericus Vinche de 
Zenthgewrgh habuit 
duos filios, videlicet 
Thomam et Valenti-
tinum 

idem Thomas habuit filiam Barba
rám. . . Endréd filium Emericum, 
idem Emericus. . . habuit filiam. . . 
idem Emericus habuit filium Fran-
ciscum. 

idem Thomas habuit filium Johan-
nem, idem Johannes habuit filium 
Thomam et Thomas habuit filiam 
Katherinam, eadem Katherina ex 
Stephano de Som habuit filiam 
Ursulam consortem Nicolai Oldj 

idem Thomas filiam Dorotheam, 
eadem Dorothea ab Emerico Ányos 
filio olim Gregorii de Wamus habuit 
filium Johannem, idem habuit filium 
Franciscum, idem Franciscus filium 
Petrum et filiam Agatam habuit. 
Item mortuo predicti (!) condam 
Emerico Ányos eadem domina Do
rothea de secundo marito suo Sigis-
mundo de Besered habuit filiam 
Katherinam, quam dederat Bar
nabe de Fanch, eadem domina Ka
therina ab eodem Barnába habuit 
filios Emericum Urbanum et Fran
ciscum de Fanch. 

idem Valentinus habuit filium Stepha-
num, Stephanus habuit filiam Ursu
lam, eadem habuit a Johanne de 
Som filium Josam de eadem Som, 
idem habuit filium Gaspar 

idem Valentinus Vinche habuit fili
am Ursulam, edadem Ursula de 
Michaele Anyos habuit filiam Bar
barám, eadem a Johanne de Mar-
czalthew habuit filium Nicolaum, 
idem Nicolaus habuit Demetrium 
de dicta Marczalthew. 
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III. A FAJSZI ÁNYOS CSALÁD 
LESZÁRMAZÁSA 

I. Imre 

Gergely 
1395—1419 

Péter 
1401 

II. Péter 1. Mihály II. Imre | 
1395—1406 1426—1455 1426—143Í 

~ Dorottya 
1450 

°° Szentgróti Ágota 
1467--1486 

György II. Mihály Miklós Krisztina J | János 
1452— 1460— 1484— ~ Bat 1486 
1453 1486 1486 thyány - l . N . N . 
~ Bat- ~ Orsolya János 2. Somi 

thány Vincze Zsófa 
Krisztina 1489— 
1484— 1 1495 
1486 

Orsolya 1 Borbála Miklós | Ilona Ferenc 
1484— 1502 1502 1486 1492— 
1502 « Mar - N. N. 1507 
~ Nagy- caltői » Margit 
lucsei Miklós 
Fülöp 

IV. A SOMI CSALÁD LESZÁRMAZÁSA 

N 

Tamás Mihály 
1441 1441 

« Gyulai Dorottya 

Demeter [ 
1441 

János István Zsófia | 
+ 1472 1472—1480 1489 
~ Vincze Orsolya «• Ányos János 

György Józsa 
1472 1472—1511 

Judit 
1472 

Hásságyi István 

Dorottya 
1514—1516 

-» Vasdinnyei 
Vas Mátyás 

Forrás: Dl. 59 467., 93 462., 93 465., 103 738., 102 611., 
102 647., Pozsonyi kápt. lt. Protocollum Budense f° 283. 

Forrás: Dl. 72 247., Lukcsics I. 188., Dl. 90 370., 72 248. 
72 250., Zalai O. II. 328., Veszprémi kápt. lt. Bére 14., Dl. 
44 515., 72 256., Lukcsics II. 1139., Veszprémi kápt. mit. 
Fájsz 15 1/2, Dl. 72255., 72257., 68038., 90409., 102611., 
102 270., 72 263., 72 259. 

V. BATTHYÁNY CSALÁD LESZÁRMAZÁSA 
Kővágóőrsi Miklós 

~ Batthyányi Erzsébet 

I. György 
1389—1401 

Gutori Katalin 

László 
1403—39 
- Magdolna 

1435—36 

II. György 
1403 

Albert 
1403—34 

Tapsony Antimi Klára 
1435—53 

I. János 1435—65 
1. Ányos Krisztina 
2. Vincze Erzsébet 

Margit 1435 
1. Hermanfi 

István 
2. Fáncsi Péter 
3. Alapi András 

András Péter 
1435—53 1435—52 
Szerdahelyi 
Veronika 

II. János 
1435 

Erzsébet 
1446 

> Keszölcés 
András 

Anna 
1435—53 

Miklós III. János Lénárt | | I. Gáspár Benedek I II. Gáspár I. Boldizsár Menyhért Krisztina 
1464—93 1474—77 
~ Bocskai 

Hedvig 

1476—77 István 
14 —94 

> Márta 
1495 

1. Castellan 
Margit 

2. Istvánfi 
Katalin 

1452—78 1452—1519 
1. Hermanfi Ilona 
2. Nagylucsei Ilona 

1453 

Forrás: Zsk. 0. 1. 4807., II. 213., 2815., 3985., Zala m. 0. II. 308., Esztergomi kápt. hith. It. Lad. 
26. f. 3. №. 12., Lad. 26. f. 3. №. 11., Dl 49479., 49539., 44639., 48700., 82620 és Batthyány es. lt. 
(azO. Levéltárban.) 

Ilona 
1458 1458 

1. Ányos György 
2. Gibárti 

Kis Lőrinc 
3. Keresztúri 

Miklós 
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VI. A SZENTGYORGYI VINCZE CSALÁD LESZÁRMAZÁSA 
I. Imre 

1358—1391 

II. Imre 
1391—1393 

I. Tamás 
1382—1412 
~ Borbála 

1405 

I. János 
1391—1393 

Benedek 
1391—1412 

Bálint 
1391—1428 
~ Margit 

1425 

I. László II. János 
1407—33 1407—33 

~> Agáta 

Dorottya 
1407 

» 1. Ányos 
Imre 

2. Bezerédi 
Zsigmond 

Borbála j I László IILTamásj | III. László 
1407 1405—13 1412 1431—33 

° Somogyi 
József 

István 
1431—54 

III. Tamás 
1437—75 

~ Bocskai 
Margit 

Mihály 
1437 

György 
1437 

András 
1437 

Orsolya 
1472 

« Somi 
János 

Péter Orsolya 
1433 Miklós 

Orsolya 1433—37 
1455 « > Ányos Mihály 

Erzsébet 
1466—74 

°° 1 Batthyány 
János 

2. Pápóczi 
Tót Lukács 

IV. László 
1432 

Ágota 1455 

Die Familie Szentgyörgyi Yincze 

Der ungarischen Geschichte des 15. Jahrhunderts schenkte 
die Familie Szentgyörgyi Vincze zwei hervorragende Gestal
ten: B;nedek, den Probst von Székesfehérvár und Hofrat 
König Sigismunds (1397—1437) und László,den Pächter der 
Regalien. Der Reichtum an sich auf die Familie b;ziehenden 
Dokumenten und eine geneologische Aufzeichnung, die vom 
Ende des 15. Jahrhunderts auf uns blieb, (anliegend veröf
fentlicht) ermöglichen uns, die Ehepolitik der Familie zu 
verfolgen und zu untersuchen. Einer solchen geneologischen 
Aufzeichnung begegnen wir besonders selten, da nach der 
mittelalterlichen ungarischen Verfassung die Frauen mit 
den Männern nicht gleichberechtigt waren und deswegen 
kennen wir ihre Abstammung nur selten. 

Die Familie gehörte eigentlich zum begüterten niederen 
Adel im Komitat Fejér und hieß ursprünglich Szentgyörgyi 
(de Sancto Georgio). Als ein reicher Székesfehérvárer Rich
ter, namens Vince, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
in seinem Testament aus dem Jahre 1382 das ganze Vermö
gen seinem Neffen Tamás Szentgyörgyi vermachte, wurde 
Tamás zuerst dem „Neffen von Vince" (germanus Vinche) 
genannt, später nannte man ihn und seine Söhne „Vincze 
gennanten Szentgyörgyi" (Thomas Vinche dictusde Sancto 
Georgio) und schließlich hießen sie eirçfach „Szentgyörgyi 
Vincze" (Vinche de S. Georgio). Die Verehelichung mit Bür
gerlichen hat auch Tamás fortgesetzt, er heiratete die Schwes
ter von Benedek, dem Probst von Székesfehérvár. Der Probst 
war kein Mitglied der Szentgyörgyi-Familie und wurde nur 
irrtümlicherweise mit ihr verbunden. 

Infolge der Verknüpfung cjies bürgerlichen Vermögens 
mit dem Adel wurden die Mitglieder der Szentgyörgyi Vincze 

Familie zu angesehenen Adligen, zwei von ihnen bekleideten 
das Amt des Vizegespans im Komitat Fejér. Solche anges
ehenen Adligen wurden in der lateinischen Terminologie 
mit dem Sammelnamen „castellani"und dem Titel,,egregius" 
versehen, weil sie als Vögte die Großgrundbesitze der Aris
tokraten verwalteten oder Stellvertreter (vicecomes) des 
aristokratischen Obergespans (comes comitatus) waren. 

Die Eheschließungen der Familie zeigen, daß auch die 
angesehenen Adligen bemüht waren, den Partner aus den 
Familien gleichen Standes zu wählen, sie bemühten sich 
sogar, die gleichen Heiratsformen zu kultivieren, die im 
Kreise der Aristokratie modisch waren. Als eine solche 
Form können wir die sogenannten Zwillingsehen betrachten, 
als es zwischen zwei Familien auf einmal zu zwei Eheschlies
sungen kam, György Fajszi Ányos heiratete zum Beispiel 
Krisztina Batthyány, während seine Schwester Krisztina 
Ányos mit János Batthyány eine Ehe schloß. Auch die zweite 
Form, die wiederkehrende Heirat ist anzutreffen, als mehrere 
aufeinanderfolgende Generationen von zwei Familien mit
einander eine Ehe schlössen, zwei Generationen der Familie 
Ányos heirateten zum Beispiel Mädchen aus der Szentgyörgyi-
Familie. Im Gegensatz zur Aristokratie, deren Beziehungen 
sich auf das ganze Land erstreckten, wählten die angesehe
nen Adligen ihren Partner meistens aus dem Komitat, in 
dem ihre Güter lagen. Sie überschritten die Grenzen des 
Komitats nur — wenigstens in den untersuchten Fällen —, 
wenn sie im Dienste eines Aristokraten in andere Komitate 
gerieten. 

Erik Fügedi 
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La famille Szentgyörgyi Vincze 

Deux membres éminents de la famille Szentgyörgyi Vincze 
figurent au XVe siècle dans l'histoire de Hongrie: Benedek, 
prévôt de Fehérvár, conseiller du roi Sigismond (1397—1437) 
et László, fermier général du roi. L'abondance des documents 
relatifs à la famille, et une note généalogique rédigée à la 
fin du XVe siècle nous permettent d'observer la politique 
de mariage de cette famille. C'est un cas rare, puisque 
d'après le droit médiéval de Hongrie, les femmes n'étaient 
jamais à parité de droit avec les hommes, et ainsi nous ne 
connaissons qu'exceptionnellement leur origine. 

Au fond, la famille appartenait à la petite noblesse du 
comitat Fejér et originairement elle s'appelait Szentgyörgyi 
(de Sancto Georgio). Lorsque, dans la deuxième moitié du 
XIVe siècle un maire riche de Fehérvár, nommé Vince 
(Vincentius) dans son testament rédigé en 1382 légua la tota
lité de ses biens au neveu de sa femme, à Tamás Szent
györgyi, on appelait Tamás d'abord «neveu de Vince» (germa-
nus Vinche), puis lui-même et ses fils deviennent «Vinczének 
nevezett Szentgyörgyi» («Szentgyörgyi nommé Vincent» •— 
Thomas dictus de Sancto Georgio), puis on appelait Thomas 
tout simplement «Vince Szentgyörgyi» (Vinche de S. Geor
gio). Tamás s'alliait également à une famille bourgeoise. Il 
épousait la soeur cadette de Benedek, prévôt de Fehérvár. 
Le prévôt n'était pas Szentgyörgyi et c'est par erreur que l'on 
rattachait à cette famille. 

Par l'alliance de la fortune bourgeoise et de la qualité de 
noble, les Szentgyörgyi Vincze devenaient hommes de grand 

nom, deux d'entre eux devenaient alispán — sous-comtes — 
du comitat de Fejér. Ces notables sont appelés par la termi
nologie latine de l'époque par le nom collectif «castellani» 
et jouissaient du titre «egregius» puisqu'ils administraient 
les grands domaines terriens des aristocrates comme comte 
châtelain — cornes castri — ou ils étaient vicomtes — vice-
comes — c'est-à-dire les adjoints du comte aristocrate — 
comes comitatus. 

Les mariages de la famille montrent que les nobles de 
haute qualité cherchaient également à choisir des parte
naires dans les familles du même niveau social, même ils 
s'efforçaient d'imiter ces formes de mariage qui étaient en 
vogue dans les milieux aristocrates. Telle forme était par 
exemple les mariages jumelés quand deux familles se liaient 
par deux mariages conclus au même temps, par exemple 
quand György Fajszi Ányos épousa Krisztina Batthyány et 
en même temps sa soeur, Krisztina Ányos se maria avec 
János Batthyány. Nous retrouvons l'autre forme aussi, le 
mariage «recurrant», c'est-à-dire quand deux ou plusieurs 
générations de deux familles se liaient par le mariage, comme 
p. ex. les Ányos dans deux générations épousèrent des filles 
Szentgyörgyi Vincze. Mais à rencontre de l'aristocratie dont 
les relations s'étendaient sur le territoire tout entier du pays, 
les nobles de grande qualité choisissaient leur compagnes 
en général dans le même comitat où se trouvaient leurs do
maines terriens. Ils ne dépassaient la frontière de leur co
mitat — au moins dans les cas ici examinés — que s'ils s'ins
tallaient dans un autre comitat en service d'un aristocrate. 

Erik Fügedi 

Семья Сентдьёрдьи Винце 

В венгерской истории XV века фигурируют два выда
ющихся члена семьи Винце Сентдьёрдьи: Бенедек — 
фехерварский настоятель, советник короля Жигмонда 
(1397—1437), и Ласло — королевский откупщик. Обшир
ный семейный архив и генеалогическая таблица, состав 
ленная в конце Х\ столетия (публикуется в приложении), 
дают нам возможность проследить семейную политику 
в отношении заключения браков. Последнее довольно 
редский случай, так как согласно средневековому вен
герскому праву женщины никогда не были равноправны 
с мужчинами, поэтому их происхождение обычно нам 
мало известно. 

Семья по сути была мелкодворянской и поначалу 
носила фамилию Сентдьёрдьи (де Санкто Георгио). 
Когда во второй половине XIV века богатый фехервар
ский судья Винце (Винцентиус) взял себе в жены одну из 
дочерей Сентдьёрдьи и свое имущество оставил по за
вещанию племяннику жены — Тамашу Сентдьёрдьи, то 
последнего стали называть «племянником Винце» (гер-
манус Винце), затем его самого и его сыновей называли 
«Сентдьёрдьи по прозвишу Винце» (Томас Винце диктус 
де Санкто Георгио) и наконец, просто — «Сентдьёрдьи 
Винце» (Винце де С. Георгио). 

Тенденцию женитьбы на бюргершах продолжил и Та-
маш, женившись на младшей сестре фехерварского 
настоятеля Бенедека. Настоятель не был Сентдьёрдьи, и 
только по ошибке его связывали с семьей. Соединив 
бюргерские богатства и дворянское звание, Сентдьёрдьи 

Винце стали знатными дворянами, двое из членов семьи 
занимали пост вице-губернатора комитата Фейер. Такие 
знатные дворяне по латинской терминологии назывались 
собирательным именем «кастеллани» они служили 
начальниками крепостей и управляли имениями аристок
ратов или же были заместителями (вицекомес) аристок
рата губернатора (комес комитатус). 

Браки, какие залкючали члены этой семьи, свидетельст
вуют о том, что дворяне стремились вступать в брак с 
лицами, стоявшими с ними на одинаковой обществен
ной ступени, стремились культивировать такие же фор
мы брака, как это было принято у аристократов. К та
ким формам относятся браки-близнецы, когда между 
членами, двух семей одновременно заключалось два 
брачных союза, как например, в случае, когда Дьёрдъ 
Файси Аньош женился на Кристине Баттьяньи, в то 
время как его сестра Кристина Аньош вышла замуж за 
Яноша Баттьяньи. Встречается и другая форма — так 
называемый возвратный брак, когда между членами двух 
семей заключались браки на протяжении нескольких 
генераций, например, Аньош подряд в двух поколениях 
женились на девушках из семьи Сентдьёрдьи Винце. 
В противоположность аристократам, чьи семейные 
связи распространились по всей Венгрии, знатные дво
ряне в основном избирали себе супругов в том комитате, 
где были расположены их владения. Границу комитата 
(по крайней мере, в исследованных случаях) они пересе
кали только тогда, когда, следуя за сувереном, попадали 
на службу в другой комитат. 

Эрик Фюгеди 
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A sümegi vár XV-XVII. századi kályhái 

A vár hét évig tartó feltárása és helyreállítása során 
több tízezer lelet, töredék került felszínre. Az anyag 
jelentős része alkalmas arra, hogy a vár egykori lakóinak 
életére vonatkozó — az írott források adatainak egyez
tetésével — következtetéseket vonjunk le annak vizs
gálata során.1 A leletanyag legnagyobb részét edény-, 
kályhacsempe- és kályhaszemtöredékek képezik. Mun
kánkkal a kályhacsempékkel foglalkozó feldolgozások 
sorát kívánjuk bővíteni, elsősorban a tál alakú kályha
szemek ismertetésével, amelyekről összefoglaló jellegű 
munka ez ideig hazánkban még nem készült. Az e típus
hoz tartozó darabok nagy számban kerülnek elő vár-

1. A vár alaprajza a kályhacsempék és kályhaszemek lelőhelyeivel. 
1. Grundriß der Burg mit den Fundorten der Ofenkacheln und Schüssel

kacheln. 

ásatásainkon, csakúgy, mint a sümegi várban. A má-
zatlan, tál alakú kályhaszemekkel együtt néhány má-
zatlan, alakos- és virágdíszítésű kályhacsempét is be
mutatunk, amelyek a kályhaszemek közül néhánnyal, 
eredetileg egy kályhához tartoztak. 

MÁZATLAN, SZÜRKÉRE ÉGETETT ANYAGÚ 
KÁLYHACSEMPÉK ÉS KÁLYHASZEMEK 

(XV—XVI. SZÁZAD) 

A palota maradványainak Ny-i végében több mázatlan, 
alakokkal díszített, szürkére égetett anyagú, grafitozott fe
lületű kályhacsempetöredéket találtunk a Ny-i töltés vastag 

1. Plan du château, avec les sites des carreau. 
1. Схема крепости с обозначением мест находок печных изразцов. 
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