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Az utóbbi nagyjából másfél évtizedben medievisztikai kutatásunk – örömteli 
módon felelevenítve a 20. század közepén megszakadt, igen termékeny hagyo-
mányt – mind többet és egyre behatóbban foglalkozik az Árpád-, valamint An-
jou-kori, elsősorban is az úgynevezett tartományúri hatalom fokozatos kiépülé-
sének, rombolásának és hosszú, kemény harcok árán való megtörésének idősza-
kában, azaz nagyjából az ifjabb királyság intézményének létrejötte (1262) és az I. 
Károly király halála (1342) között eltelt 80 év során szerepelt, valamint mű-
ködött főúri elit egyes tagjainak, a világi és egyházi előkelők élet-, illetve pálya-
rajzaival.1 Számos értékes, alapos, tudásunkat sok tekintetben pontosító, újabb, 
                                                 
1  Az 1945 előtti korszak mára természetesen jórészt elavult és meghaladott tanulmányai közül: 

Botka Tivadar: Trentsini Chák Máté és kortársai. In. Értekezések a történelmi tudományok kö-
réből. 3. kötet, 4. sz. Bp., 1873.; Kandra Kabos: Erne bán és fiai. = Századok, 1884. 18. évf. 
114–26.; Bunyitay Vincze: Kopasz nádor. Életrajz a XIII–XIV. századból. = Századok, 1888. 
22. évf. 15–32., 129–55.; Pór Antal: Trencsényi Csák Máté 1260−1321. Bp., 1888. (Magyar 
történeti életrajzok, 4. évf., 5. füzet); Uő: Köcski Sándor. = Századok, 1888. 22. évf. 785–97.; 
Uő: II. Tamás mester esztergomi érsek. (1305–1321.) In. Almanach naptárral MDCCCXXXIX. 
évre. Bp., 1888. 32–69.; Uő: Lipóczi és Nekcsei Demeter és Sándor. = Századok, 1890. 24. évf. 
20–43.; Uő: Bogár István és Bogárfia Márton. (Képek a XIV. századból.) = Századok, 1890. 
24. évf. 217−30.; Uő: László erdélyi vajda. (1291–1315.) Rajzok Erdély multjából a középkor-
ban. = Erdélyi Múzeum, 1891. 8. évf. 433–81.; Uő: Tót Lőrincz, a királyi tárnokok és zászló-
tartók mestere. (1328–48.) = Századok, 1891. 25. évf. 347–77.; Uő: Boleszló herceg, esztergo-
mi érsek. (1321–1328.) In. Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat harmadik év-
könyve. Szerk. Rózsa Vitál, Esztergom, 1900. 4–45.; Wertner Mór: II. Moys nádor és családja. 
= Századok, 1891. 25. évf. 392–405.; Uő: Kemény fia Lőrincz nádor és utódai. = Századok, 
1892. 26. évf. 41–55.; Uő: Szécsényi Tamás, erdélyi vajda. (1299–1354). = Erdélyi Múzeum, 
1893. 10. évf. 119–34.; Uő: Mizse nádor és családja. = Erdélyi Múzeum, 1893. 10. évf. 
584−87.; Uő: Pál fia Miklós erdélyi vajda. = Erdélyi Múzeum, 1894. 11. évf. 664−69.; Uő: A 
Güssingiek. = Századok, 1895. 29. évf. 42–64., 136–54. (a továbbiakban: Wertner, 1895.); Uő: 
Garam-Mikolai Bás országbíró. = Századok, 1897. 31. évf. 39−43.; Révész Ferencz: Német-
ujvári Iván. Jellem és életrajz. = Erdélyi Múzeum, 1891. 8. évf. 49–71., 133–58., 222–46.; Ju-
hász Kálmán: Gergely püspök, Kún László kancellárja. = Turul, 1930. 48. évf. 91−94.; Zolnay 
László: Miklósfia Demeter mester (1250−1312). = Turul, 1935. 53. évf. 35−37.; Uő: Donch 
mester és a Balassák ősei. = Turul, 1937. 55. évf. 22−39.   
A közelmúlt kutatásának terméséből: Sroka, Stanisław: Egy lengyel származású főpap a XIV. 
századi Magyarországon. = Aetas, 1994. 10. évf. 1. sz. 89−101.; Kis Péter: „A király hű báró-
ja”. (Ákos nembeli Ernye pályafutása.) = Fons, 1995. 2. évf. 273–316.; Uő: Ákos nembeli Ist-
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korábban ismeretlen vagy épp kellő figyelmet nem kapott forrásadatokkal gaz-
dagító prozográfiai, genealógiai, archontológiai, valamint intézmény-, illetve 
kormányzattörténeti tanulmány jelent meg a témában, s megalapozottnak látszik 
abbéli meggyőződésünk, hogy ez a továbbiakban is hasonlóképp lesz majd.  

Jelen dolgozat a mondott hosszú, több mint háromnegyed évszázadnyi kor-
szak egyik kevésbé fontos és tekintélyes, udvari, valamint országos tisztségeket 
annak csak két, egymástól szembeötlően elkülönülő, csupán néhány esztendőt 
felölelő időpontjában viselt bárójának, jelesül, legmagasabb hivatalaként, az er-
délyi vajdaságot két ízben is elnyert Pok nembeli Móric fia „Meggyesi” Miklós-
nak izgalmas és joggal egyedinek mondható pályaképével szeretné gyarapítani 
középkori prozográfiánkat. Önmagában az a momentum, hogy Miklós vajdaként 
két alkalommal is Erdély élére került, természetesen egyáltalán nem szokatlan és 
ilyenformán cseppet sem indokolja, hogy személyét, országnagyi tevékenységét 
külön kutatás tárgyává tegyük, illetve bemutassuk. Közismert, hogy a kor, min-
denekelőtt az 1270-es évek, majd később, 1290 után, III. András uralkodása idő-
szakának méltóságviselői között jó néhány többszörös nádort (Aba nembeli 

                                                                                                                         
ván. Egy magyar előkelő életútja a 13–14. század fordulóján. In. R. Várkonyi Ágnes Emlék-
könyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter, Bp., 1998. 57–78.; Tóth Ildi-
kó: Károly Róbert első országbírója. (Adalékok Csák János országbírói működéséhez.) In. Ta-
nulmányok a magyar történelemről. Az I. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 1999. júl. 
2., előadásai. Szerk. Homonnai Sarolta, Piti Ferenc, Tóth Ildikó, Szeged, 1999. 143–50.; Uő: 
Adalékok Hermány nembeli Lampert országbírói működéséhez. In. Középkortörténeti tanul-
mányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. máj. 8–9.) előadásai. Szerk. 
Weisz Boglárka, Szeged, 2003. (a továbbiakban: KT III.) 181–92.; Uő: Adalékok Köcski Sán-
dor országbírói működéséhez. In. Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD–
konferencia, Szeged, 2005. jún. 9−10., előadásai. Szerk. Marton Szabolcs, Teiszler Éva, Sze-
ged, 2005. 185–92.; Uő: Adalékok Jánki László kalocsai érsek életrajzához. In. Középkor-
történeti tanulmányok 5. Az V. Medievsztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7−8.) 
előadásai. Szerk. Halmágyi Miklós, Révész Éva, Szeged, 2007. 203–09.; Kordé Zoltán: Az Ár-
pád-kori székely ispánok. In. Historia manet. Volum omagial. Demény Lajos Emlékkönyv. 
Szerk. Barbu, Violeta; Tüdős S. Kinga, Bukarest, 2001. 199–208.; Homonnai Sarolta: János 
kalocsai érsek szerepe III. András kormányzatában. In: KT III. 33–48.; Zsoldos Attila: Karászi 
Sándor bán és utódai. = Századok, 2001. 135. évf. 385−407.; Uő: Miklós országbíró. In. 
Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György, Bp. 
– Piliscsaba, 2009. (Társadalom- és művelődéstörténet tanulmányok 40. Analecta mediaevalia 
III.) 519–49.; Kádár Tamás: Egy rejtélyes politikai gyilkosság és háttere a XIII. század végi 
Magyarországon: Béla macsói és boszniai herceg pályája. = Fons, 2009. 16. évf. 411–29.; Tóth 
Krisztina: Károly Róbert diplomatája: István visegrádi várnagy. In. Auxilium historiae. Tanul-
mányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás, Thoroczkay Gá-
bor, Bp., 2009. 365–75.; Uő: A Szécs nemzetség és rokoni kapcsolatai. = Turul, 2011. 84. évf. 
37−42.; Vajk Ádám: „Mibe került ezen hűségi levél?” Kőszegi Miklós győri püspöksége és az 
országos politika. In. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. 
Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám, Győr, 2011. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. 
Források, feldolgozások 13.) 411–40. (a továbbiakban: Vajk); Ternovácz Bálint: A szerémi 
püspökök életrajza, valamint a kői, illetve a szenternyei székeskáptalan archontológiája a 14. 
század közepéig. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2011. 23. évf. 1–2. sz. 36−42.    
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Amadé és Héder nembeli Miklós például legkevesebb hét-hét alkalommal került 
az ország első bárói hivatalába), szlavón bánt és erdélyi vajdát is találunk. Olyan 
világi előkelőt azonban, akinek első és második azonos – vagy akár más méltó-
ságbeli – nagybárói tisztségviselése között majdnem kerek négy évtized telt el, 
mindössze kettőt tudunk megnevezni: az egyik Csák nembeli Pós fia Ugrin tár-
nokmester, a másik pedig a „mi” Miklósunk.2 Először IV. László szomorú or-
száglása elején, 1277-ben, Magyarország addigi történetének egyik legválsá-
gosabb időszakában nyerte el a vajdaságot, másodszor – már felettébb idős, szin-
te matuzsálemi korban lévő emberként – napjainkban is egészen rendkívülinek 
ható, tekinthető módon, 38 évvel később, 1315-ben, egy nemkevésbé kritikus és 
vészterhes évtizedben, a király és az oligarchák közötti hosszú és elkeseredett 
háború kezdetén. Ráadásul második vajdai megbízatása különösen nehéz és 
embertpróbáló terheket rótt rá, tekintve, hogy elsősorban katonai, hadvezéri fel-
adatokkal kellett megbírkóznia, a király ugyanis őt küldte az erdélyi lázadók, va-
lamint tartományurak fegyveres megtörésére, a tartomány uralma alá hajtására és 
pacifikálásra. A végül teljes kudarcba fulladt vállalkozás történetével és si-
kertelenségének összetett, feltehetően csak kisebb részben az idős vajda szemé-
lyes alkalmatlanságából következő okaival külön foglalkozunk. Fél évszázadot 
átívelő, valóban kivételes pályája – kétszeri vajdaságán túl – több más tekintet-
ben is érdemes a bővebb, részletesebb bemutatásra, mely révén módunk nyílik a 
történetírásban – okkal jobbára csak – „a nagybirtokosi csoportküzdelmek és a 
főúri anarchia” megnevezéssel emlegetett, 1272 utáni évek követhetetlen gyako-
risággal váltakozó bárói kormányzataival kapcsolatos ismereteink gyarapítására, 
pontosítására is.  

Miklós az előkelő és eredetileg Győr vármegyében birtokos Pok nemzetség 
azon, úgynevezett mórichidai ágából származott, amely a már 13. század első 
harmadában bárói rangra emelkedett és fontos szerepet játszott az országos politi-
kában is.3 Nagyatyja, Móric, aki után a család – egyik legrégebbi –, Marcal-parti, a 
                                                 
2  Miklós országnagyi pályafutásának egészen kivételes voltára, a csaknem 40 évvel később má-

sodszor is elnyert erdélyi vajdaságára, ami egyébiránt a két hivatalviselés között eltelt időt te-
kintve mintegy rekord 1526 előtti archontolgiánkban, Kristó Gyula hívta fel a figyelmet. L.: 
Kristó Gyula: I. Károly főúri elitje (1301−1309). = Századok, 1999. 133 évf. 41−62. (a továb-
biakban: Kristó, 1999.) itt: 52. I. Károly világi főurainak másik „öreg bölénye”, Ugrin előbb 
1277−1279-ben és 1280-ban, majd 1307 és 1309 között viselte a tárnokmesterséget, és hason-
lóképp Miklóshoz, legalább 72−75 évet élt. L.: Engel Pál: Magyarország világi archonto-
lógiája 1301−1457. I. kötet. Bp., 1996. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) (a to-
vábbiakban: Engel, 1996.) 36.; Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája 1000− 
1301. Bp., 2011. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 11.) (a továbbiakban: Zsoldos, 
2011.) 64., 356. A délvidéki báró szintén igen izgalmas pályájához: Karácsonyi János: A ma-
gyar nemzetségek története a XIV. század közepéig. I−III. Bp., 1995.2 (a továbbiakban: Kará-
csonyi, 1995.) 360−63. 

3  Családja és a mórichidai-ág történetére, illetve birtokaira: Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 
897−903. 
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folyócskán való átkelést biztosító híddal is rendelkező birtoka, Mórichida nevét, 
arról pedig később nemzetség-águk megkülönböztető előnevét nyerte, II. András 
uralkodása utolsó éveiben tűnt fel az udvari, illetve országos tisztséget viselt 
nagybirtokosok között. Az azonos nevű fiától való megkülönböztetés végett a 
genealógiai szakirodalomban I-es sorszámmal szereplő Móric 1220–21-ben Szák 
nembeli Barc fia Miklós alnádora, majd 1233–35 között királyi asztalnokmester, 
valamint 1234–35-ben mosoni ispán volt.4  

Atyja, II. Móric, a sajó-menti ütközetben IV. Béla oldalán harcolt, illetve a 
csata forgatagában megmentette királyt, majd azt a tatárok elől való kalandos 
menekülése során egészen a dalmát tengerpartig kísérte, aki aztán jutalmul 1242-
ben pohárnokmesterré nevezte ki.5 E hivatalát 1246-ig viselte, mellette 1243–44-
ben győri ispán, majd 1246–47 között asztalnokmester, emellett egészen 1261-ig 
nyitrai ispán is volt. Fényes pályájának újabb állomásaként az 1251-ben elnyert 
és nyolc évig viselt királynéi udvarispánság következett, majd 1262-ben királyi 
tárnokmester lett, ugyanez évben a bácsi, 1266 körültől 1268-ig pedig a baranyai 
ispánságban működött. IV. Béla halálát követően, 1270 májusában ő is kiesett a 
kormányzatból, vélhetően szintén ekkortájt hunyt el.6 Vagyoni helyzetét jól mu-
tatja, hogy – noha alig egy évtizeddel korábban a Pok-atyafiság a szomszédos 
Pokon már létesített egy tekintélyes premontrei magánegyházat – az 1240-es 
években unokatestvérével Mórichidán annak filiájaként megalapította az Észak-
Dunántúl egyik legjelentősebb nemzetségi monostorát, a Szent Jakab premontrei 
prépostságot.7  

                                                 
4  Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 897−98.; Zsoldos, 2011. (2. jegyz.) 18., 54., 170., 339. 
5  1246. jan. 10.: szövege csak kiadásokból ismert: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus 

ac civilis. Tomus IV. Volumen 1. − Tomus X. Volumen 4. Studio et opera Fejér, Georgius. 
Budae, 1829−1841. (a továbbiakban: CDH) IV/1. 401−10.; Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovaciae. Tomus II. Ad edendum praeparavit Richard Marsina. Bratislavae, 1987. 148−50.; 
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. (Regesta regum stirpis Arpadianae 
critico-diplomatica.) Szerk. Szentpétery Imre, Borsa Iván. I. kötet, 1. füzet − II. kötet, 4. füzet. 
Bp., 1923−1987. (a továbbiakban: ÁKO) 827. sz.; 1242. márc. 18.: Magyar Nemzeti Levéltár, 
Magyar Országos Levéltár (Bp.), Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 36 198.; Codex 
diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Tomus IV−VIII. Collegit et digessit 
T(adeus) Smičiklas. Zagrabiae, 1906−1910. (a továbbiakban: CDCr.) Tomus IV. 146−48.; 
ÁKO 715. sz.  

6  Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 898−99.; Wertner Mór: Az árpádkori ország- és udvarbírák 
genealogiája. II. = Turul, 1901. 19. évf. 62−63. (a továbbiakban: Wertner, 1901/a.); Zsoldos, 
2011. (2. jegyz.) 54., 60., 63., 66., 127., 131., 157., 175., 339. 

7  Rómer Flóris: Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról czímzett prépostság története. Pest, 1869. 
(Különlenyomat a Győri Történelmi és Régészeti füzetek III. kötetéből.) 34−39.; Oszvald Fe-
renc: Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez. = Művészettörténeti Érte-
sítő, 1957. 6. évf. 247−48.; Bartha Annamária: Egy 13. századi életút: Favus apát karriertörté-
nete. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2011. 23. évf. 1–2. sz. 28−29. (a továbbiakban: 
Bartha, 2011.) 
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Miklós anyja minden bizonnyal Rátót nembeli (I.) Domokos tárnokmester 
(1238–41) és bihari ispán (1240) 1267 előtt elhunyt, ismeretlen nevű leánya volt, 
akinek révén az ország egyik legelőkelőbb és nagy földbirtokvagyonnal rendel-
kező bárói családja rokonának tudhatta magát.8 Maga Miklós először 1270-ben 
tűnik fel forrásainkban, s minthogy ekkor már számos, különböző harctereken 
teljesített szolgálatát említik, születését 1250 előttre, talán 1244–46 tájára (ha 
nem korábbra) kell helyeznünk. Három testvérét név szerint is ismerjük, s lévén, 
míg az ő pályájája korán kivételes magasságokba ívelt, fivérei azonban csak egy-
szer, 1280-ban – együtt elkövetett hatalmaskodásaik miatti kiközösítésükkor – 
szerepelnek okleveles anyagunkban, bizonyosra vehetjük, hogy ő volt a legidő-
sebb fiú. Fontosabb, értékesebb – atyjuk halálával megörökölt – jószágaik, ura-
dalmaik a Győr megyei, nemzetségi törzsbirtoknak számító Pok, Tét, Baráti, va-
lamint a csak általuk tulajdonolt Mórichida mellett Nógrádban, Gömörben, 
Krasznában és Kolozs megyében feküdtek.9 Ezek sorában a legjelentősebbek a 
nógrádi és a Kraszna vármegyei birtokok voltak, Fülek várától északra három fa-
lu (Fülek, Bába, valamint Ragyolc) és hatalmas erdőségek, illetve földek voltak a 
kezükön, míg a Szilágyságban a szintén igen kiterjedt somlyói uradalmat birto-
kolta a négy testvér – valószínűleg hat faluval (Somlyó, Csehi, Csehtelek, Györk-
telke, Perecseny, Hídvég).10 Váruk ezidőtájt, 1290 előtt, tudomásunk szerint 
ugyanakkor csupán egy volt, a Zala megyében, a Balaton-felvidék nyugati végé-
ben álló Szigliget, ráadásul – az egyébként igen fontos erősség – birtokjoga bi-
zonytalan és vitatható alapokon nyugodott.11 A vár ugyanis minden valószínűség 
szerint nem törvényes, rendezett módon, adományként vagy csere, esetleg vásár-
lás révén, hanem, mint a IV. László uralkodása alatti felettébb anarchikus idők-
ben sűrűn előfordult, önkényes foglalással került a kezükre. A szigligeti ura-
dalom és a Balaton felett emelkedő vár megszerzésének, valamint birtoklásának 
kérdésére, tekintettel annak fontosságára, valamint mert ellentétben a korábbi, ál-

                                                 
 8  DL 634.; Hazai oklevéltár 1234−1536. Szerk. Nagy Imre, Deák Farkas, Nagy Gyula, Bp., 

1879. 53.; Wertner, 1901/a. (6. jegyz.) 63.; Bartha (7. jegyz.) 28−29. (Hibás év-megjelöléssel.) 
 9  Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 901−02. 1275 táján legkevesebb 12 falut birtokolhatott az or-

szágban. Gömörben Szénakszó, Kolozs megyében Kara falu, Fehér vármegyében Miklóslaka 
volt tulajdonában. L.: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I−IV. 
kötet. Bp., 1963−1998. (a továbbiakban: ÁMTF) II. 173., 550.; III. 352. 

10  Ma valamennyi említett nógrádi birtok Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben fekszik. 
Fülek: Fiľakovo, Bába ma Alsó-, Felsőbábipuszta néven puszta Terbeléd (Trebeľovce) határá-
ban Fülektől nyugatra, Ragyolc: Radzovce. L.: ÁMTF (9. jegyz.) IV. 226−27., 241−42., 288. A 
krasznai uradalom falvai − mai neveiken: Szilágysomlyó: Şimleu Silvaniei; Somlyócsehi: Cehei; 
Somlyógyőrtelek; Giurtelecu Şimleului; Szilágyperecseny: Pericei; Krasznahídvég: Măerişte − 
Romániához, Szilágy megyéhez tartoznak. L.: ÁMTF III. (9. jegyz.) 511−13., 518−21.   

11  A vár és az a körüli uradalom 13−15. századi történetére l.: Mészáros Orsolya: Szigliget várá-
nak története a középkorban. = Fons, 2005. 12. évf. 299−377. (a továbbiakban: Mészáros); 
Bartha, 2011. (7. jegyz.) 20−21.  
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talánosan osztott kutatói véleménnyel nemrégiben egy új, azt cáfolni próbáló né-
zet látott napvilágot, az alábbiakban visszatérünk.12       

Miklós életének első okirati felbukkanását megelőző szakaszáról nem tudunk 
semmi biztosat, a legtöbb 13. századi fiatal báróhoz és nagybirtokos nemeshez 
hasonlóan ő is leginkább származásának és főképp előkelő rokoni kapcsolatainak 
köszönhette az udvarban és az országos politikában korán magasra ívelő közéleti 
karrierjét. Valószínűleg a „Dárai” (II.) Mojsnak (Mójzes), V. király István hű 
emberének és későbbi nádorának (1270–72) leányával kötött házassága révén –, 
jóllehet atyja IV. Béla különösen kedvelt bárója volt és így bizonyára ő is szá-
míthatott annak kegyére –, a lehető legjobb időben az ifjabb király szolgálatába 
lépett. István, kevéssel májusi trónralépte után, mindjárt egy szokatlanul nagy, öt 
faluból álló szatmári uradalommal jutalmazta meg. Az 1270. november 17-én ki-
adott – sajnos, nem eredeti formában fennmaradt –, már említett privilegium sze-
rint a különböző hadjáratok alkalmával tanúsított vitézkedése jutalmaképpen 
Sárköz, Újváros, Avas, Vámfalu és Parlag nevű birtokokat nyerte adományul.13 
Minthogy ezen hadi események lehetséges időpontjaként inkább csak az 1260-as 
évek közepe, második fele jöhet szóba, Miklós részvételét az 1262v67 közötti  
dinasztikus viszály és belháború, valamint az ifjabb király Bulgária elleni 1263. 
és 1266. évi, nagyszabású akciói vonatkozásában kell feltételeznünk.14 Házas-
sága, a hatalmas Mojs nádor leánya kezének elnyerése a tekintélyes és irígylésre 
méltó királyi adománynál azonban sokszorta nagyobb jelentőségű volt, a frigy 
révén ugyanis Miklós feltehetően magával a királyi családdal is távolabbi, a vi-
lági elit körében számon tartott és kivételes rangot biztosító rokoni kapcsolatba 
került. Noha a genealógiai kutatás már jó pár kísérletet tett annak felderítésére, 
forrásaink sajnos e tekintetben is kevés érdemi információt tartalmazó volta vagy 
éppen nem elégséges egyértelműsége miatt mindmáig nem sikerült megnyugtató 
választ adni a kérdésre, hogy Miklós apósa, Mojs, illetve annak hitvese, Erzsébet 
milyen módon állt rokonságban IV. Béla királlyal és utódaival.15 A legvalószí-

                                                 
12  Mészáros (11. jegyz.) 318−19. 
13  Az oklevél szövegének csak rövid tartalmi kivonata maradt fenn egy 1409. márc. 6-i nádori ki-

adványban, így nem tudjuk, Miklós konkrétan mely szolgálatokért nyerte el az adományt. DL 
31 053.; CDH VII/3. 65.; ÁKO 1988. sz. Ma valemennyi település Romániához tartozik és 
Szatmár megye területén található. Sárköz: ua.: Livada; Újváros és Avas: Avasújváros: Oraşu 
Nou; Vámfalu: ua.: Vama; Parlag: Rózsapallag: Prilog. 

14  Zsoldos Attila: Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Bp., 2007. 
(História Könyvtár. Monográfiák 24.) 18−100., 140−41.; Pauler Gyula: V. István bolgár hadjáratai. 
In. Hunfalvy-album. Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tagsága emlékére. Bp., 1891. 168−74. 

15  Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Nagy-Becskerek, 1892. (Történeti nép-, és föld-
rajzi könyvtár 52.) (a továbbiakban: Wertner, 1892.) 606−10.; Kis Bálint: Az Árpádok királyi 
vére Magyarország családaiban. Bp., 1895. 10−21.; Karácsonyi János: Magyar Sibilla. = Tu-
rul, 1922−1923. 37−38. évf. 3−13. (a továbbiakban: Karácsonyi, 1922/23.); Jakubovich Emil: 
Kún Erzsébet nőtestvére. = Turul, 1922−1923. 37−38. évf. 13−27. (a továbbiakban: Jakubovich) 
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nűbbnek látszó, több egykori neves medievistánk által osztott vélemény szerint 
Mojs felesége nem az Árpád-ház sarja, esetleg egy magyar előkelőhöz férjhez 
ment ismeretlen, királyi vérből született hercegnő gyermeke, azaz egy király 
vagy herceg unokája, hanem István ifjabb király házastársának, a kun szárma-
zású Erzsébet királynénak volt közelebbi oldalági vérrokona, jelesül nagynénje, 
esetleg unokatestvére.16 Házasságkötése révén Miklós – a későbbiekben – az 
uralkodóház mellett egy rendkívüli hatalmú és tekintélyű bárói família tagjaival, 
Héder nembeli „Kőszegi” Henrik bán családjával is rokonságba került, lévén, 
hogy annak legifjabb, szintén Henriknek nevezett fia Mojs nádor másik leányát 
vette feleségül.17 

Miklós közéleti, politikai pályája 1273 őszétől kezdődően dokumentálható, 
amikor, valószínűleg október eleje táján Nagyszombat alatt Rátót nembeli Roland 
nádor és Gut-Keled nembeli Joakim tárnokmester seregében az országba tört s a 
várat megszállva tartó csehek ellen vitézkedett, majd, feltehetően ott tanúsított ér-
demei elismeréséül, vélhetően november közepe táján, esetleg kicsit később, 1274. 
január második felében – Péc nembeli Dénes nádor „kormányában” – pohárnok-
mester s egyúttal beregi ispán lett. Első udvari méltósága elnyerésének időpontját 
illetően igen nagy a bizonytalanság, tekintve, hogy noha már egy 1273 végén, ok-
tóber 31. után kiadott uralkodói adománylevélben pohárnokmesternek címezik, 
előde nem sokkal később, 1274. január 12-én, ugyancsak egy királyi kiadványban 
ismét a mondott méltóság viselőjeként tűnik fel.18 Január 26-án már újfent ő szere-
pel pohárnokmesterként, emellett beregi ispánnak is címezik.19 Röviddel ezután, 

                                                 
16  Wertner, Karácsonyi és Jakubovich véleménye egy ponton egyezik csak: Mojs IV. László és 

III. András királyok által azok nővérének nevezett hitvese nagy valószínűség szerint valójában 
„Idősebb” Erzsébet királyné − szintén kun felmenőkkel bíró − rokona volt, tehát az Árpádok 
legutolsó, 1260 után született nemzedékéhez nőágon, az említett anyakirályné révén fűzte − tá-
volabbi, ugyanakkor igen nagy társadalmi presztízst jelentő − vérségi kötelék. L.: Wertner, 
1892. (15. jegyz.) 609.; Karácsonyi, 1922/23. (15. jegyz.) 4−8.; Jakubovich (15. jegyz.) 25. A 
bonyulult genealógiai probléma és az egymástól nagyban eltérő megoldási javaslatok, valamint 
Jakubovichéval megegyező álláspontunk külön taglalására itt nincs elég hely, azt egy külön ta-
nulmányban készülünk kifejteni. 

17  1280. szept. 26.: DL 30 293.; Hazai okmánytár. (Codex diplomaticus partius.) I−VIII. kötet. 
Kiadja, ill. szerk. Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Páur Iván, Ráth Károly, Stummer Arnold, Vég-
hely Dezső, Győr − Bp., 1865−1891. (a továbbiakban: HO) VIII. 258−60.; Oklevéltár a gróf 
Csáky család történetéhez. (A Körösszegi és Adorjáni gróf Csáky család története. I. Oklevél-
tár.) I/1. Bp., 1919. (a továbbiakban: CsO I/1.) 15−16.; Wertner, 1895. (1. jegyz.) 149. 

18  1273. szept. 3. u.: DL 31 184.; HO VI. 194−96.; ÁKO 2431. Itt feltétlenül meg kell jegyezzük, 
nem fogadható el a szóbanforgó privilegium − Zsoldos A. általi − dec. 19. utánra való datálása, 
az ugyanis okt. 31. és az utóbbi dátum között is kelhetett. Vö. Zsoldos, 2011. 60.; 1274. jan. 
12.: DL 853.; Árpádkori új okmánytár. (Codex diplomaticus Arpadianus continuatus.) IV−XII. 
kötet. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. Pest, Bp., 1862−1874. (Magyar történelmi emlékek. I. osz-
tály.) (a továbbiakban: CDAC) IX. 49−51.; ÁKO 2443. sz. 

19  DL 4706.; CDCr. Tomus VI. 64−65.; ÁKO 2447. sz. 



KÁDÁR TAMÁS 

 

140

vélhetően még valamikor az év első felében, bizonyosan február 21. és szeptem-
ber 3. között korábbi hivatalai mellé a kevei és krassói ispánságot is elnyerte.20 
Előszöri e méltóságbani felbukkanása – napi keltezéssel is ellátott – okirataink-
ban: augusztus 8., utoljára szeptember 30-án említik a tisztségeiben.21 A bárói 
hivatalok mellett egyéb elismerésben is részesült; a király 1274. február 22-én 
nagyapja, IV. Béla, valamint atyja, V. István király szolgálatában szerzett érde-
meiért, továbbá a Nagyszombat vára alatti előző évi hősi helytállásáért a Hegy-
magas nevű, Zala megyei vár-, és udvarnokfölddel adományozta meg.22  

Február vége óta adatolható beregi ispánsága okán valószínűnek látszik, hogy 
vele kell azonosítsuk az egy ugyancsak február 22. és szeptember eleje között 
kelt királyi oklevélben felbukkanó bizonyos Miklós ugocsai ispánt.23 Erre enged 
következtetni legalábbis a két északkeleti vármegye szomszédsága, valamint, 
hogy az Árpád-kor legutolsó éveiben, de I. Károly uralkodása idején is a szó-
banforgó megyéket, csakúgy esetenként Ugocsát és Máramarost szokás volt egy 
közös ispán joghatósága, igazgatása alá rendelni.24 Mint látni fogjuk, körülbelül 
két évtizeddel később bizonyosan Miklós töltötte be Ugocsa, valamint a szintén 
Borsova megyéből kiszakadt és a 13. század század közepére különálló királyi 
erdőuradalommá alakult Máramaros ispáni székeit, úgy látszik tehát, 1274-ben is 
hasonló lehetett a helyzet.  

A IV. László trónra lépte óta szakadatlanul és egyre erőszakosabban folyó bá-
rói csoportharcokban, a 13. század végi magyar nemzetségi arisztokrácia e ke-
gyetlen, ön- és főként országpusztító hatalmi tusakodásaiban csaknem kivételes 
politikai ügyességgel vagy szerencsével szerepelt; szokatlanul hosszú időn át, 
évekig sikerült az egymást sűrűn meg-megbuktató főúri klikk-kormányzatok tag-
                                                 
20  DL 71 682.; HO I. 60−64.; ÁKO 2462. sz. 
21  1274. aug. 8.: DL 49 222.; ÁKO 2524., szept. 30.: DL 862.; CDAC XII. 88−90.; ÁKO 2559. sz. 
22  DL 24 794.; Győri történelmi és régészeti füzetek. III. kötet. Kiadják Ráth Károly, Rómer Fló-

ris. Győr, 1865. 107−08.; ÁKO 2457. sz. Az oklevél narratiojának fordítása: Középkori histó-
riák oklevelekben (1002−1410). A szövegeket vál., az előszót és a jegyzeteket írta: Kristó Gyu-
la. Szeged, 1992. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1.) 81−82. A Tapolcától délre fekvő te-
lepülés ma ugyanezen a néven Veszprém megyéhez tartozik. 

23  DL 865.; CDAC XII. 105−07.; ÁKO 2476. sz. A szóbanforgó privilegium elmondja, a meg-
adományozott többek között a csehek elleni, Laa vára alatt vívott harcok során −, azaz 1273. 
október eleje körül − vitézkedett, s az ezért elnyert birtokba Miklós ugocsai ispán iktatta be, azt 
tehát 1273 legvége és 1274 szeptembere közé kell helyeznünk. Azt hogy Miklóst az oklevélben 
− más hivatalai említése nélkül − csak ugocsai ispánnak címezik, azzal magyarázhatjuk, hogy a 
konkrét ügy, a vármegyében kapott adomány vonatkozásában Miklós területi illetékessége, 
joghatósága volt fontos, egyéb tisztségei pedig e tekintetben mellékesnek minősültek.             

24  Miklós ugocsai ispánságára csak 1299. aug. és 1303. okt. között vannak okleveles adataink, de 
gyanítható, hogy Máramaros ispánságával egyetemben akár egészen vajdai kinevezéséig 
(1315. júl.) viselte a tisztséget. „Jánki” Tamás, utóda az előbbi megyében, okiratilag kimutat-
hatóan 1315−1320 között állt Ugocsa − és Bereg − élén. L.: Zsoldos, 2011. (2. jegyz.) 168., 
216.; Engel, 1996. (2. jegyz.) 109., 152., 217., 219. 
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jának maradnia, korábbi tisztségét az újabb kormányban is megtartania, vagy azt 
egy másik, hasonló súlyú hivatalra cserélnie.25 Minden bizonnyal az 1274. szep-
tember végi fövenyi csata, Héder nembeli „Kőszegi” Henrik és Gut-Keled nem-
beli Joakim bukása, illetve az azt követő újabb hatalmi átrendeződés napjaiban 
cserélte pohárnokmesterségét és ispánságait az asztalnokmesteri méltóságra és 
vele a mosoni ispáni tisztre. Új udvari méltóságában csak később, egy november 
27-én kiadott uralkodói diplomában tűnik fel –, ez azonban IV. László a Föveny–
Bökénysomlyó melletti csata után kelt első oklevele, tehát méltóságnévsora min-
den bizonnyal a már hónapok óta érvényes helyzetet tükrözi –, Moson vármegye 
élén pedig december 2-án említik először.26  

A Kőszegi-fivérek és a Gut-Keledek újabb, 1275 koranyári akciója során vé-
gül ő is elvesztette hivatalait; június 4-én még ő volt az asztalnokmester, 17-én 
azonban már Básztély nembeli Rénold viseli a tisztséget.27 Ezt követően évekig 
nem találkozunk vele az országnagyok és a királyi tanács tagjai között, s úgy tű-
nik, a mellőzöttség ezen időszakában talán még megyésispáni tisztség sem jutott 
neki. Talán leginkább épp ez vitte rá, hogy 1276 márciusában fivérei, Móric, Ist-
ván és Domonkos oldalán részt vett Csák nembeli Máté fia Péter nádor Vesz-
prém elleni vandál támadásában, amelynek során fegyvereseik a várost és a vár-
ban álló püspöki székesegyházat, valamint az a mellett századok, egyesek szerint 
Szent István kora óta működő és kiváló hírű káptalani iskolát feldúlták és kira-
bolták, majd az utóbbiakat tetézve, az amúgy is felbecsülhetetlen károkat okozó, 
végtelenül értelmetlen rombolást, fel is gyújtották.28 A méltán országos botrányt 
okozó, egészen példátlan törvénytiprás fő oka a Kőszegi-család és a Péter nádor 
közötti több éve tartó, elkeseredett hatalmi harc volt, nem sokkal korábban vá-
lasztották meg ugyanis az egyik Kőszegi-testvért, Miklóst az egyházmegye püs-

                                                 
25  Az 1272 nyarát követő évek anarchikus belharcaira: Pauler Gyula: A magyar nemzet története 

az Árpádházi királyok alatt. II. kötet. Bp., 1899.2 (a továbbiakban: Pauler, 1899.) 314−18., 
321−24., 333−37.; Szabó Károly: Kun László 1272−1290. Bp., 1886. (Magyar történeti élet-
rajzok, 2. évf., 5. füzet) (a továbbiakban: Szabó) 19−23., 26−30.; Szűcs Jenő: Az utolsó Árpá-
dok. Bp., 2002.2 391−402.      

26  1274. nov. 27.: Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Országos Levéltár (Bp.), Diplomatikai 
Fényképtár. (a továbbiakban: DF) 249 083.; ÁKO 2562. sz.; dec. 2.: DL 86 840.; CDAC XII. 
111−13.; ÁKO 2564. sz. 

27  1275. jún. 4.: DL 903.; CDH V/2. 243−45.; ÁKO 2602. sz.; jún. 17.: DL 906.; CDAC IX. 
114−15.; ÁKO 2604. sz. 

28  1276. aug. 3.: DF 200 691.; HO IV. 55−56.; 1276. szept. 3.: DF 248 527.; CDH V/2. 367−69.; 
1276. nov. 19.: DF 200 694.; Török János: Magyarország primása. Közjogi és történeti 
vázolat. II. rész. Pest, 1859. 36. (hibás évszám-közléssel); 1276. (s. d.): DF 200 695.; CDH 
VII/2. 46−49.; [1281.] máj. 3.: DF 200 705.; CDAC IX. 299.; 1283. nov. 28.: DF 200 814.; 
CDAC IV. 255−56. Szabó K. az év nyarára teszi Veszprém feldúlását: Szabó, (25. jegyz.) 
36−37.; Pauler Gy. és nyomán Gutheil Jenő pedig máj−jún. folyamára, l.: Pauler, 1899. (25. 
jegyz.) 323−324., 551.: 228. jegyz.; Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1979.2 

(A Veszprém megyei Levéltár kiadványai 1.) (a továbbiakban: Gutheil) 231. 
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pökévé, Csák nembeli Péter pedig bizonnyal ezt kívánta megtorolni. A veszp-
rémi püspökséget és székeskáptalant ért katasztrófáról megemlékező oklevele-
inkben az eszement rombolás és a féktelen jogsértések olyan „véget nem érő” 
bűnlajstromát találjuk, ami az ország életét majdnem félévszázadon át meghatá-
rozó anarchia és züllés szomorú évtizedeiben is egészen megdöbbentő, és kivéte-
les esetnek számítottak.  

Mint egykorú okirataink részletesen elősorolják bűntetteiket; a nádor és Mik-
lós, miután emberei élén betört a városba, s a várat elfoglalta, a székesegyház 
kincstárát csaknem az utolsó szögig kifosztotta, a könyvtár teljes – rendkívül 
nagy értékű – gyűjteményét elrabolta, az oltárokat minden ékítményüktől meg-
fosztatta, majd – azokban is pénz vagy kincseket remélve –, sorra összetörette, 
szétromboltatta. A szentek drága ereklyetartóit ugyancsak elvitette, melynek so-
rán emberei a csontokat és egyéb relikviákat kiszórták és lábbal taposták azokat. 
Az egyháznak és a környékbeli birtokosoknak a levéltárban őrzött okleveleit 
széthányták és összetépdesték, a káptalan pecsétjét széttörték, majd a tiltakozó, s 
templomuk védelmére kelt prépostot, az espereseket, kanonokokat és papokat 
személyükben is külön-külön kirabolva, tettleg bántalmazták, meztelenre vetkőz-
tették, végül lovaikhoz kötözve vonszolták-kínozták azokat. Iszonyatos bűntette-
iket az ország történetében a pogánylázadások kora óta ismeretlen gaztettel tetéz-
ték, az egyháziak és a háznépükhöz tartozó szolgák közül a székesegyházban, az 
oltár mögött 68 személyt állati módon legyilkoltak, végezetül pedig a templomot 
s az azzal szomszédos egyházi épületeket, így a káptalan házait és a püspökség 
messze földön híres papképző iskoláját felgyújtották és a tűz által teljesen el-
emésztették. Veszprémi banditizmusukkal egyidejűleg Péter nádor csatlósai, va-
lamint helyi szövetségesei megtámadták és – hasonló fékevesztett barbársággal – 
kirabolták a vármegye északi részén, csak kisebb távolságra fekvő hántai társas-
káptalant is. 

Részvételével Csák nembeli Péter – Veszprém városa, elsősorban pedig a 
Szent Mihály-egyház elleni – megtorló akciójában egyértelműen a nádor vezette, 
a Csák nemzetség legtekintélyesebb előkelőit tömörítő főúri párt mellett kötelez-
te el magát. Döntésében, amelyet, mint láttuk, az 1273–75 közötti, különösen 
fordulatos és kiélezett hatalmi küzdelmek idején még sikerült elodáznia, vélhető-
en meghatározó szerepet játszott az is, hogy mint elsősorban Győr vármegyei 
birtokos komolyabb konfliktusba keveredett a jószágai közvetlen szomszédságá-
ban terjeszkedő, s ekkorra a Vas, Sopron és Győr megyék java részét már családi 
magánhatalmuk alá vont, illetve a tartományuraságuk keretei közé kényszerített 
Kőszegiekkel. Hamarosan nyilvánvalóvá lett, az összeütközés elkerülhetetlen, 
Henrik bán és fiai őt, valamint fivéreit is népes magánfamíliájuk tagjává kívánják 
tenni, vagy ha ezt nem hajlandók vállalni, egyszerűen kiűzik őket birtokaikról. A 
roppant erőkkel rendelkező, s méltán rosszhírű Kőszegiek ellenében a Csák 
nemzetség legtekintélyesebb ágának feje, az azokkal már jó ideje nyílt harcban 
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álló Péter megfelelő és biztos szövetségesnek ígérkezett, ugyancsak számottevő 
magánhatalmi bázisa, valamint többször viselt magas országnagyi méltóságai 
miatt is. A dúlás során a püspökség és a székeskáptalan javaiban csak a város te-
rületén keletkezett károk összértékét a királyi tanácsban ülésező prelátusok és bá-
rók felfoghatatlanul nagy összegre, legkevesebb ötvenezer márkára becsülték.29 
A kemény és következetes személyi számonkérés azonban az ország anarchikus 
viszonyai és a királyi, illetve kormányzati tekintély siralmas helyzete miatt nem 
csupán késett, de végül teljesen el is maradt. Csák nembeli Pétert a király nem 
sokkal később ugyan leváltotta a nádorságról és vele együtt távoznia kellett a ha-
talomból több az ügyben érintett nagybirtokosnak is, egyéb retorzió (a legkeve-
sebb egy szélesebb körű birtokelkobzás lett volna) azonban ismereteink szerint 
egyiküket sem érte.  

Miklós és testvérei olyannyira nem tartottak a királyi igazságszolgáltatástól, 
hogy a Veszprém feldúlását követő időszakban is, évekig rendszeresen és nagy 
vehemenciával fosztogatták a dunántúli egyházak, első helyen épp az amúgy is 
óriási károkat elszenvedett veszprémi püspökség birtokait. Valószínűleg egy-két 
évvel később, 1278 táján támadták meg és rabolták ki a Zala megyei Tapolca 
mezővárost, illetve annak Szűz Mária tiszteletére szentelt egyházát, aminek során a 
templomot védelmező plébánost és káplánjait is megsebesítették, valamint az egy-
ház vandál feldúlásával és kifosztásával több ezer márka értékű kárt okoztak. Bün-
tetlen és folyamatos törvénytiprásaikat megelégelve, Péter veszprémi püspök min-
den bizonnyal 1280-ban egyházi fenyítékkel sújtotta őket, ez azonban a jelek sze-
rint mit sem ért, s érdemleges eredményt később sem hozott.30 A veszprémi főpap 
ezen túl – kielégítően sajnos kevéssé bizonyítható meglátásunk szerint – más, a 
szélsőségesen eldurvult, erőszakos viszonyok között jóval hatékonyabb módon is 
elégtételt vett a volt vajda és fivérei által elkövetett bűntettekért.  

Egy, a győri székeskáptalan által évtizedekkel az események után, 1308-ban 
kiadott tanúságlevél szerint több – Pok nembeli Miklós tágabb rokonságához tar-
tozó – nemes, valamint az érintett rendház prépostja elismerte, hogy a poki Szent 
István protomártír-monostornak a (néhai) Péter püspök által Szigliget vára elfog-
lalásakor elvitt és Veszprémbe, főpapi székhelyére szállított egyházi ruháit, 
kegytárgyait és ékszereit a veszprémi káptalan hiánytalanul visszaadta.31 Az ér-
dekes, szerencsés módon eredetiben fennmaradt oklevél tudósítását a korábbi ku-

                                                 
29  1276. (s. d.): CDH VII/2. 46−49.; 1277. (s. d.): CDH IX/7. 692−96.  
30  Péter püspök kiközösítő oklevelét a veszprémi székeskáptalan 1280. máj. 21-én írta át, így va-

lószínű, hogy a főpapi kiadvány is abban az évben kelt. DF 200 034.; Gutheil (28. jegyz.) 310., 
45. sz. regeszta   

31  1308. szept. 5.: DF 229 961.; HO IV. 116−17.; Anjou-kori oklevéltár. (Documenta res Hun-
garicas tempore regum Andegavensium illustrantia.) I−XV. kötet. Szerk. Kristó Gyula, Bla-
zovich László, Géczi Lajos, Almási Tibor, Kőfalvi Tamás, Tóth Ildikó, Bp. − Szeged, 1990− 
2004. (a továbbiakban: AO) II. 434. sz. 
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tatás, mint az valóban kézenfekvőnek tűnik, egységesen úgy értelmezte, hogy a 
poki kolostor ott őrzött, vagy oda menekített szóbanforgó értékes vagyontárgyait 
és kellékeit a veszprémi püspök – annak elfoglalása idején – Szigliget várából tu-
lajdonította el, valamint, hogy az erősség az idő szerint, azaz talán az 1280-as 
évek közepén Miklós, esetleg atyai rokonsága kezén volt.32 E hagyományos vé-
leményt kérdőjelezte meg a közelmúltban a Fons oldalain – a szigligeti vár kö-
zépkori történetét bemutató – alapos tanulmányában Mészáros Orsolya. A szerző 
– illetve az annak figyelmét erre Mészáros közlése szerint felhívó Solymosi 
László – úgy véli, az oklevél megfogalmazásából nem következtethetünk arra, 
hogy a Balaton-parti erősség „Kőszegi” Péter püspök általi bevétele, valamint a 
poki prépostság kincseinek elrablása között közvetlen összefüggés volt, jelesül, 
hogy az ingóságokat a várból vitték volna el a veszprémi főpap katonái, sokkal 
valószínűbb ellenben, hogy két külön, feltehetően nagyjából egyidejűleg történt 
eseményről van szó, amelyeket csupán Péter személye, nem pedig a helyszín köt 
össze, következésképp az is kétséges, Szigliget valóban a Pok nembeliektől ke-
rült-e a birtokába.  

A magunk részéről Mészáros – bizonyos részleteiben valóban elgondolkodta-
tó – érvelését, illetve álláspontját nem tudjuk elfogadni. Egyfelől megítélésünk 
szerint felettébb csekély a valószínűsége annak, hogy a jogsérelmet elszenvedett 
fél, vagy a megegyezést 1308-ban hivatalos okiratba foglaló győri káptalan egy 
megyebeli, Pokon egykor elkövetett (Mészáros értelmezése kimondatlanul, 
konkrétan megjelöletlenül ugyan, de minden bizonnyal oda helyezi az eseményt) 
hatalmaskodási eset időpontját egy onnan többnapi járóföldre, jó 100 km-es tá-
volságban fekvő, különösebb, főként pedig országos jelentőséggel nem bíró vár 
elfoglalásához viszonyítva határozta volna meg. A kor számtalan forrásból is-
mert züllött közállapotait, a mindenfelé elhatalmasodott anarchiát és az 1270-es, 
80-as években elsősorban éppen a Dunántúl északi részén csaknem állandósult, 
pusztító belharcokat figyelembe véve ugyanakkor joggal tételezhetjük fel, hogy 
Pok-atyafiság tagjai a kegyuraságuk alá tartozó Szent István-prépostság mozdít-
ható javait igyekeztek biztonságba helyezni, így kerülhettek az egyház értékei 
Szigliget várába, ahol talán a királyi várnagyság tisztét egyikük látta el akkori-
ban, avagy –, mint azt Mészáros is felvetette, s magunk is valószínűbbnek véljük 
–, ahol birtokosként Miklós parancsolt.33 A törvényszegésekben, hatalmaskodás-
ban nagy gyakorlatot szerzett báró az 1272 utáni zavaros években különösebb 
gond nélkül megszerezhette a Hegymagas nevű falujával szomszédos erősséget, 
s az önkényes foglalás miatti esetleges számonkéréstől sem kellett különösebben 

                                                 
32  Gutheil (28. jegyz.) 239−40.; Veress D. Csaba: Várak a Balaton körül. A balatoni várak had-

története. Bp., 1996. (a továbbiakban: Veress) 43.   
33  Veress (32. jegyz.) 38.; Mészáros (11. jegyz.) 319. 
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tartania.34 Érdemes végezetül azt is megfontolnunk, hogy még a kor szomorú vi-
szonyai között sem tudunk olyan esetről, amikor egy magyar főpap a keresztény 
hit és szellem szerinti egyik legnagyobb bűn, szentségtörés elkövetésére vete-
medvén, fegyvereseivel megrohant és kirabolt volna egy felszentelt monostort, 
vagy más egyházi intézményt, míg ugyanez a világi helyek, így jelesül Szigliget 
vonatkozásában már sokkal inkább elképzelhető. 

Miklós Csák nembeli Péter oldalán, mint annak egyik leghűbb szövetségese tért 
vissza a kormányzatba; 1277-ben, valószínűleg az év közepe táján, feltehetően még 
július 14., bizonyosan pedig november 10. előtt erdélyi vajda lett, s a jelek sze-
rint tisztét több későbbi gyors kormányátalakulás dacára (egy év leforgása alatt 
három főúr váltotta egymást a nádorságban!) egészen 1278 közepéig, pontosab-
ban vélhetően június 21. tájáig megőrizte.35 Először november 10-én szerepel a 
méltóságban, utódát, Aba nembeli Fintát, pedig 1278. november 6-án említik.36  

Hogy az 1277 novemberében kelt királyi adománylevél méltóságsorában em-
lített Miklós vajda személyével, nem pedig a korban különösen nagy számban 
szereplő más Miklós nevű bárók valamelyikével azonosítható, egyfelől több, az 
utóbbi lehetőséget nagy valószínűséggel kizáró megfontolás, másrészt két pozitív 
és perdöntő adat támasztja alá. A kérdésben érdemes előbb a szóba jöhető, ek-
kortájt élt és tevékenykedett azonos nevű bárókat sorra vennünk. Ezek közül – 
elvileg – mindenekelőtt Geregye nembeli Pál néhai országbíró fia merülhet fel, 
aki okiratilag bizonyíthatóan 1265 és 1274 között négy ízben is elnyerte a vajdai 
méltóságot, ha azonban figyelembe vesszük, hogy valamennyi nyilvánvaló hiva-
talviselése alkalmával Gut-Keled nembeli Joakim és a Kőszegiek szövetségese-
ként jutott bárói tisztségeibe, illetve az ellenpárt kormányzásai idején kivétel 
nélkül mindig meg kellett válnia azoktól, hamar beláthatjuk, ő aligha lehet az 
1277. évi erdélyi vajda. Ugyane megfontolásból minősíthetjük valószínűtlennek 
                                                 
34  Az is elképzelhető, hogy a várat annak várnagya, talán épp az egyik Pok nembeli rokon játszot-

ta a kezére.    
35  (1277.) júl. 14.: HO VI. 213. Feltehetően Héder nembeli Henrik fia „Kőszegi” Miklós nádor 

jan. 17. és júl. 13. közé helyezhető leváltásakor nyerte el a bárói hivatalt. L.: Zsoldos, 2011. (2. 
jegyz.) 176., 199. Máté, Péter fivére, az addigi vajda valószínűleg szintén ekkor került ispán-
ként „Kőszegi” Miklós helyére Sopron és Moson megye élére. Péter nádor és Miklós vajda 
kétségkívül csak 1277. nov. 10-én szerepel először teljes keltezéssel ellátott oklevélben: DF 
248 639.; Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Tomus II. Ordine chron. disposuit, dissertationes 
et notis illustravit Knauz, Ferdinandus. Strigonii, 1882. (a továbbiakban: MES II.) 76−77.; 
ÁKO 2823. sz. Bizonyosan 1278. jún. 19. után, valószínűleg 27. előtt volt kénytelen Csák 
nembeli Péter átadni a nádori méltóságot testvérének, Máténak, feltehetően ő is e napokban ve-
szítette el hivatalát. L.: 1278. jún. 19.: DL 66 784.; HO VIII. 190−91.; ÁKO 2870. sz.; júl. 
27.?: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wiesel-
burg, Ödenburg und Eisenburg Band II. Bearbeitet von Lindeck-Pozza, Irmtraut. Graz−Köln, 
1965. 131.   

36  1277. nov. 10.: DF 248 639.; MES II. 76−77.; ÁKO 2823. sz.; 1278. nov. 6.: CDCr. Tomus VI. 
261−66. 
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az említett Joakim tárnokmester testvérének személyét, aki egyébként, már am-
ennyire az megállapítható, ottani nagybirtokosként ráadásul kimondottan a 
drávántúli országrészek kormányzati tisztségei iránt érdeklődött; országbíróságán 
kívül előbb kemléki, utóbb gecskei ispán volt, majd 1275–79 között kétszer a 
szlavón, egy ízben pedig horvát báni hivatalt viselte. Héder nembeli „Kőszegi” 
Henrik fia Miklós nagy valószínűséggel szintén kizárható, tekintve, épp 1277 
nyarán veszítette el a nádorságot, valamint esett ki – évekre – a királyi tanácsból 
és nem mellesleg a vajdai hivatal az ő pályaképében is igen meglepő elem lenne. 
Miklós ugyanakkor számos királyi oklevélben, csakúgy, mint egyes hatóságok és 
hiteleshelyek okirataiban, valamint saját kiadványaiban két-három évtizeddel hi-
vatalviselése után is „vajda” címmel szerepel. Előbb III. András 1299. február 
19-én, ugyanaz év augusztus 7-én, majd november 4-én kelt okleveleiben nevezi 
vajdának, de ugyane tiszteleti címmel illették 1307. október 10-én, az I. Károlyt 
uralkodói jogaiban ünnepélyesen elismerő és megerősítő rákosi országgyűlésen 
kiadott diplomában, továbbá az erdélyi székeskáptalan 1303. október 11-én, szá-
mára készült jelentésében is. Az Ugocsa vármegye ispánjaként – a helyi szolga-
bírákkal közösen – 1301. április 8-án kibocsátott oklevele elmosódott, mára saj-
nos kivehetetlen intitulatiojában minden bizonnyal ő maga is használta a vajdai 
címet. III. András első vonatkozó, 1299. februári oklevelében ugyanakkor sze-
rencsénkre atyját is megnevezte, ami kétségbevonhatatlanul bizonyítja tehát a 
korábban erdélyi vajdai méltóságot viselt Miklós vele való azonosságát. Megál-
lapításunkat Miklós két alább ismertetett pecsétje is alátámasztatja, amelyek kör-
iratában a „vajda” cím egykor szintén olvasható volt.  

Egy 1278. február 23-ra keltezett hamis oklevél szerint a király azon szolgála-
taiért, melyeket annak Finta nádor fogságából való kiszabadításával tett, a Kap-
lyon nembeli Jákó fia Andrástól felségsértés bűnének elkövetése miatt elkobzott 
– Szatmár megyei –, a Szamos mellett, (Aranyos-) Meggyes közelében fekvő 
Jákóvára nevű erősségét minden tartozékával neki adományozta.37 A – nyilván-
való és a kutatás által már régen felismert, illetve bizonyított – hamisítás hátteré-
ben, hasonlóan a legtöbb ilyen esethez, valószínűleg itt is az állhatott, hogy Mik-
lós utódai – talán több emberöltővel az események után, a 14. század végén – va-
lamiféle ködös, homályos, vagy éppen merő kitaláción alapuló családi hagyomá-
nyok összegyúrása és elterjesztése révén, valószínűleg e veszélyes eszközzel, 
hamis iratok készíttetésével, illetve felhasználásával kívántak élni, hogy a nagy 
értékű váruradalomra jogot formálhassanak, esetleg pert indíthassanak azért.  

Feltehetően ekkoriból, 1277-ből vagy 1278-ból származik első, egy szintén 
hamis, állítólag Erzsébet idősebb királyné, macsói és boszniai hercegnő által 
1280-ban kiadott oklevelére – minden bizonnyal csak utólag – ráfüggesztett pe-
                                                 
37  DL 31 053.; CDH V/2. 425−27.; egyértelműen hamis voltára: Pauler, 1899. (25. jegyz.) 598.; 

ÁKO 2846. sz. Meggyes ma: Aranyosmeggyes: Medie�u Aurit Romániában, Szatmár megyé-
ben fekszik. 
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csétje. Csaknem érthetetlen, hogy miért és miként került a mára már teljesen el-
kopott, olvashatatlan, de körülbelül 130 éve még kibogarászható köriratú, Mik-
lóst erdélyi (?) vajdának címező pecsét, ráadásul egyedüliként, a kétségkívül 
egyetlen pecséthelyre, az özvegy királyné nevében hamisított, fia, IV. László ál-
lítólagos, 1278. október 10-i (később, 1327-ben egyébként I. Károly gondos kan-
celláriáját is megtévesztő) adományát megerősítő privilegiumára, abban ugyanis 
Miklóst nem említik és az ezáltal megszerezni kívánt birtokok sem Erdélyben, 
esetleg az 1270-es években viselt megyésispánságai (Bereg, Krassó, Keve, Ugo-
csa, Moson) területén, hanem a Szepességben feküdtek, amellyel a főúrnak sem-
milyen hivatali vagy személyes kapcsolata nem volt.38 A valószínűsíthetően 
1277-ben készült (első) vajdai typariuma felhasználásával hamisított, vagy egy 
ezidőtájt kiadott (és azóta elveszett) nagybárói okleveléről levett, körülbelül öt 
cm átmérőjű, sérült, nagyjából negyedrészt kitört, természetes, bézs színű cipóba 
nyomott, fekete színű, enyhén elipszis alakú viaszpecsét rajzát először Nyáry Al-
bert közölte 1886-ban heraldikai kézikönyvében.39 Az első, vélhetően a neves 
tudóstárs ábrázolása, nem pedig tényleges szemrevételezés alapján készült leírást 
Csoma József adta az akkor (1904) feltehetően még kielégítő állapotú pecsétről, 
eszerint azon a kerek mező közepén ötször vágott pajzs, a körül hat darab, szim-
metrikusan elhelyezkedő, hatszirmú kis virág, rózsa (?) volt egykor látható.40       

1280. szeptember 26-án apósa, „Dárói” Mojs, V. István nádora, volt szlavón 
bán, királynéi országbíró és tárnokmester végrendeletében leányára hagyta 
Medgyes és „Zolun” nevű erdélyi birtokait.41 Halála után az özvegy, IV. László 
már említett rokona adományként megerősítette a rendelkezést, s erről a királlyal 
1281. január 2-án oklevelet állíttatott ki.42 Első felesége, a nagyhatalmú és felet-
tébb tekintélyes báró leánya, Erzsébet 1260 (vagy 1267) és 1281 között szerepel 
                                                 
38  1280.: DL 1008.; Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegy-

zéke. (Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum critico-diplomatica.) 
Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. (A Magyar Országos Le-
véltár kiadványai II. Forráskiadványok 45.) 133. sz. A pecsét MOL-beli jelzete: V 2 104.; IV. 
László hamis kiadványa: 1278. okt. 10.: DL 40 139.; ÁKO 2901. sz.; 1327. okt. 27.: DL 
63 656.; CDH VIII/3. 190−92.; AO XI. 506. sz.   

39  Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. Bp., 1886. VI. tábla, 57. kép. Az ezüst és zöld színű fo-
nalak sodratán függő pecsét teljes magassága 7.5 cm, magának a pecsétképnek 4.4 cm a rövi-
debb, 5.2 cm a hosszabb tengelye. 

40  Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. In. Karácsonyi, 1995. 1285.; Rácz György: Az Ár-
pádok sávozott címere egyes főúri pecséteken a XIII−XIV. században. = Levéltári Közlemé-
nyek, 1992. 63. évf. 128.; Körmendi Tamás: A magyarországi nemzetségi címerek kialakulásá-
nak kérdéséhez. = Századok, 2009. 143. évf. 396., 409. 

41  1280. szept. 26.: DL 30 293.; HO VI. 258−60.; CsO I/1. 15−16. Mojs magánjog-történeti 
szempontból is érdekes végrendeletére: Kulcsár Beáta: „In mortis articulo constitutus…”: egy 
Árpád-kori előkelő végrendelkezésének tanulságai. = Studia Caroliensia, 2006. 7. évf. 3–4. sz. 
47–63. 

42  1281. jan. 2.: DL 31 053.; CDH X/4. 858−59.; ÁKO 3091. sz. 
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okiratainkban.43 Ezt követően mind ő, mind családtagjai hosszú időre eltűnnek 
okleveles forrásainkból, a jelek szerint IV. László neheztelése miatt vagy más 
okból kifolyólag vissza kellett vonulnia az udvari és az országos politika színte-
réről. Valószínűleg ekkor – talán elsősorban a Kőszegiekkel való mindennapos 
konfliktusokba belefáradva, azok több Győr környéki birtokát is érintő, erősza-
kos terjeszkedését végleg megelégelve – hagyta el családja ősi, Marcal-parti 
fészkét és költözött át az ország másik „végébe”, a Tiszántúlra, a Szatmár me-
gyei Meggyesen lévő uradalmába.  

Miután megözvegyült, vélhetően ezen homályos időszakban kötötte második 
házasságát az ugyancsak igen tehetős és befolyásos Kaplyon-nemzetségbeli 
„Nagymihályi” András  volt ungi ispán leányával, Katával.44 Látszólag ezt való-
színűsíti, hogy apósa, illetve a Nagymihályiak családi birtokai Ung és Zemplén 
megyékben feküdtek, ősi, nemzetségi jószágaik pedig konkrétan Szatmárhoz kö-
tötték azokat, így Miklós vélhetően csak odatelepülése után lépett kapcsolatba, 
majd barátságra velük. Második hitvese minden bizonnyal sokkal fiatalabb volt 
nála, valószínűleg akár a leánya is lehetett volna, Kata ugyanis jóval az ő elhuny-
ta után, még 1331 őszén is élt.45 A nyugalmas szatmári visszavonultság éveit a 
volt vajda főként a földbirtokos nemesek legnépszerűbb, hasznos tevékenységé-
vel, fekvőségeinek, javainak gyarapításával tölthette, fennmaradt forrásainkban 
azonban ennek kapcsán sem találkozunk nevével csaknem két évtizedig. 

III. András uralkodása vége felé, 1299. augusztus 7-én bukkan fel ismét, 
amikoris a király, vajdának nevezve, mint ugocsai ispánt utasítja, majd egy má-
sik ezévi oklevelében, november 4-én, ugocsai és máramarosi ispánnak, valamint 
szintén vajdának címezi.46 Az előbbi megye ispánságát kevéssel azelőtt, feltehe-
tően csak abban az évben nyerhette el, lévén, előde még 1298. november végén 
is hivatalban volt, Máramaros vonatkozásában ugyanakkor elképzelhető, hogy 
jóval korábban, akár az már évtized első felében az élére került.47  
                                                 
43  1260-ban feltehetőleg már élt, bár atyja, IV. Béla királytól nyert − szabad végrendelkezést biz-

tosító − privilegiumában csak általában Mojs leánygyermekeiről beszél, így név szerint nem 
említi. Dl 503.; CDCr. Tomus V. 175−76.; ÁKO 1247. 1267-ben Mojs 1267-ben (esetleg né-
hány évvel korábban) több somogyi és drávántúli birtokát valóban feleségére és leányaira 
hagyta, azonban − sajnálatos módon − az ezt megerősítő királyi oklevél sem közli a kedvezmé-
nyezettek neveit. DL 629.; CDAC XI. 566.; ÁKO 1548. sz.; Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 899. 

44  DL 85 224., A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család  oklevéltára. I. kötet. Szerk. Nagy 
Gyula, Bp., 1887. (a továbbiakban: SzO I.) 67−69.; AO XV. 496. sz. 

45  SzO I. 67−69. A Nagymihályiakra: Karácsonyi, 1995. 753−54.  
46  1299. aug. 7.: DL 107 417.; ÁKO 4262. sz.; nov. 4.: DL 107 418.; ÁKO 4276. sz. 
47  Zsoldos, 2011. (2. jegyz.) 168. Megjegyezzük, hogy III. András király év-megjelölés nélkül, 

okt. 13-án kelt, Miklós elődéhez, Bonus ugocsai ispánhoz és a megyei szolgabírákhoz intézett 
parancslevelének Borsa I. általi datálása az ÁKO utolsó kötetében korántsem eléggé meggyő-
ző. Az oklevél regesztájához a szerkesztő csupán annyit fűzött hozzá, hogy 1294 októberében a 
király a Tiszántúlon tartózkodott, ezért a kiadvány keltét „1298-ra kellett tenni”, amikor III. 
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A III. András halála utáni zűrzavaros években, az I. Károly és Vencel, majd 
Ottó királyok közötti trónharc idején nem ismerjük állásfoglalását, a jelek szerint 
inkább távol maradt a kemény politikai és fegyveres küzdelmektől, a helyi, ti-
szaháti közéletben viszont továbbra is meghatározó szerepet vállalt, megtartotta 
és – formálisan – igazgatta is ispánságait.48 1307. október 10-én részt vett a Ká-
rolyt örökösödési és uralkodói jogaiban megerősítő, az ország királyának hivata-
losan is elismerő rákosi országgyűlésen, legkésőbb ekkorra tehát már bizonyosan 
csatlakozott a nápolyi trónkövetelő pártjához.49 Ezt követően megint évekig nem 
találkozunk nevével forrásainkban, csak a rozgonyi csata után, az uralkodó abaúji 
hadjárata idején, 1312. július 8-án tűnik fel ismét, mint a (Sáros-) Patakon vele – 
vélhetően a királyi tanács tagjaként – ülésező bárók egyike.50 Lévén a Kassa köze-
lében, a Tárca egy mezején megvívott győztes ütközet mindössze három héttel ko-
rábban, június 15-én folyt le, egyetérthetünk Karácsonyi J. és Kristó vélelmével, 
miszerint nem csupán később, értesülvén a – Károly hívei számára – rendkívül 
örömteli hírről, a hónap vége táján csatlakozott a királyi sereghez, hanem jelen volt 
és részt is vett az első nagy csatában.51 1313. augusztus 1-én Budán találjuk, ezúttal 

                                                                                                                         
András − a kérdéses őszi hetekben − bizonyosan Budán volt. Vö. ÁKO 4197. sz. Az oklevelet − 
szintén regeszta formájában − 2006-ban ugocsai oklevéltárában újra közreadó C. Tóth Norbert 
fenntartás és kritika, vagy kiegészítő megjegyzés nélkül elfogadta Borsa véleményét és az Zsol-
dos A. kiváló archontológiai kézikönyvében is mintegy tényként jelent meg. L.: C. Tóth Norbert: 
Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290−1526). Bp., 2006. 3. sz.; Zsoldos, 2011. (2. jegyz.) 
215−16. Az oklevél keltének meghatározásánál elvben azonban, és emiatt Borsa határozott állás-
foglalása egyáltalán nem érthető, még legalább két év szóba jöhet, „köszönhetően” III. András ki-
rály időnként meglehetősen szellős itineráriumának, valamint a megyei ispánok még az 1290-es 
években is alig ismert, különösen hiányos hivatalviselési adatainak. Így többé-kevésbé minden 
további nélkül elképzelhető 1293-as, 1295-ös, sőt, végső soron akár 1291. évi kelet is, tagadhatat-
lan ugyanakkor, hogy a legnagyobb valószínűsége az 1298-ban történt kiadásnak van. Az említett 
évek közül az első kettő, 1291. és 1293. indokolt kizárására valójában nem az uralkodó itinerá-
riuma alapján van lehetőség, hanem annak egy 1294. szept. 24-i diplomája nyomán, abban ugyan-
is az uralkodó, ellentétben a kérdéses, Borsa által egyszerűen 1298-ra datált kiadvánnyal, az előtte 
lefolyt jogügylet egyik fő szereplőjét, Hont-Pázmány nembeli Achilles pataki plébánost még nem 
nevezi káplánjának, következésképp az ismeretlen évben, okt. 13-án kibocsátott királyi oklevél 
nagy valószínűség szerint nem kelhetett 1294 őszét megelőzően. 

48  1301. ápr. 8-án mint ugocsai ispán a vármegye székhelyén, Szőlősön keltez: DF 281 281.; AO 
I. 28. sz. (Az oklevél kiadatlan.) 1303. okt. 11-én kelt oklevelében a gyulafehérvári káptalan − 
vajdának címezve, mint máramarosi és illetékes, ugocsai ispánt − egy megyéjebeli iktatásra ké-
ri fel: DL 1653.; CDH VIII/1. 147−48.; AO I. 462. sz.; Engel, 1996. (2. jegyz.) 152., 217. 
Tényleges erdélyi vajdasága bizonyosan kizárható, hisz az országrész nagyura, Kán nembeli 
László ezidő szerint volt hatalma csúcsán. Vajdai címét ilyenformán a fehérvári egyház részé-
ről csak egyfajta megtisztelő gesztusnak kell tartanunk. 

49  DL 39 259.; CDH VIII/1. 223−24.; ÁKO 243. sz. Az oklevélben szintén vajdai címmel szerepel.  
50  DL 33 567.; CDCr. Tomus VIII. 312−13.; AO III. 333. sz. 
51  Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 900.; Reiszig Ede: Győr vármegye nemes családai. In. Magyar-

ország vármegyéi és városai. Győr vármegye. (Magyarország monográfiája.) Szerk. Borovszky 
Samu, Bp., 1908. 422.; Kristó, 1999. (2. jegyz.) 52. 
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– Borsa nembeli Kopasz nádor, Rátót nembeli Domokos tárnokmester és más bárók 
társaságában – mint a király által kiküldött bíró Csák nembeli János országbíró ítél-
kezésében segédkezett.52 Pontosan két évvel később, I. Károly 1315. augusztus 1-i, 
lippai kiadványában már mint erdélyi vajdát említi, kinevezésére feltehetően július 
folyamán, talán a hónap második felében kerülhetett sor.53  

Bár nemrégiben felmerült, hogy esetleg Kán nembeli Lászlóval egyidejűleg, 
ténylegesen is viselte a bárói méltóságot 1312 nyarától, korábbi „vajdasága” 
meggyőződésünk szerint csupán úgynevezett tiszteleti titulus volt; a kor általános 
szokása szerint, hasonlóan számos volt nádorhoz, szlavón bánhoz és vajdához, 
évtizedekkel azelőtt viselt méltóságára utalva címezték így.54 Feltehető esetleg 
ugyanakkor, hogy Miklós 1315 előtti vajdai címét egyfajta egy előre kijelölt, de 
az Erdélyben fennálló uralmi helyzet okán ténylegesen még el nem foglalt, pre-
zumtív hivatalnak kell tartanunk. Továbblépve, elképzelhetőnek tartjuk, hogy I. 
Károly – annak jól ismert megbízhatatlansága, illetve a Szentkorona átadása kö-
rüli hosszas huzavona miatt – az 1310-es évek elején már nem tekintette törvé-
nyes vajdának Erdély oligarcháját, utódát Miklós személyében ki is választotta, 
hivatalba helyezéséhez, egyben Kán nembeli László hatalmának – ahhoz elen-
gedhetetlenül szükséges – letöréséhez azonban nem volt (még) elegendő ereje.55 

Kinevezésekor roppant nehéz, embertpróbáló feladatra vállalkozott, s mint 
tanulmányunk elején már utaltunk rá, a vajdaságra való kiválasztását – egyfelől 
igen magas kora miatt, másrészt pedig mert az egyúttal I. Károly számos, már 
többszörösen bizonyított, tettrekész és sikeres seregvezérének mellőzését jelen-
tette – felettébb meglepő döntésnek minősíthetjük. Személye mellett szólt min-
den bizonnyal, hogy, igaz jóval egy egész emberöltővel korábban már viselte Er-
                                                 
52  DL 33 568.; AO III. 577. sz. (Kiadatlan országbírói ítéletlevél.) 
53  DF 248 545.; CDH VIII/2. 63−68.; Kristó Gyula: Erdély 1315-ben. In. Emlékkönyv Jakó Zsig-

mond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk 
Sándor, Kolozsvár, 1996. 333−42. (a továbbiakban: Kristó, 1996.), itt: 338−39.; Kristó, 1999. 
(2. jegyz.) 52. 

54  Vajk (1. jegyz.)  420.: 52. jegyz. A dolog nyitja szerintünk éppen abban áll, hogy Miklóst ek-
kor, 1315 nyarán írják első ízben okirataink „erdélyi vajdá”-nak, nem csupán mint korábban 
számos alkalommal, „vajdá”-nak, ami, lényegi, sőt, perdöntő különbség. Vajdai címet sokan 
viseltek a korban, elsősorban természetesen azok, akik – mint láttuk, ő is – korábban már betöl-
tötték a hivatalt, főként az azoktól okkal tartó egyházak nevezték vajdának az erőszakos nagy-
birtokosokat alázatosan, kényszerű, avagy önkéntes áltiszteletből. Erdély tényleges és megkér-
dőjelezhetetlen hatalmú (ebben az értelemben tehát egyedüli) vajdája, valamint ura mindezek 
ellenére azonban Kán nembeli László volt. 

55  I. Károly király és László vajda felemás viszonyához: Salagean, Tudor: Transylvania against 
Charles Robert: Voivode Ladislaus Kán and his Position in the Contest for the Hungarian Crown 
(1301−1310). In. La diplomatie des états Angevins aux XIIIe et XIVe siécles. (macy in the 
Countries of the Angevin Dynasty in the Thirteenth −Fourteenth Centuries.) Actes du colloque 
international de Szeged, Visegrád, Budapest 13−16 septembre 2007. Sous la direction le Kordé, 
Zoltán; Petrovics, István, Roma−Szeged, 2010. 117−23. (Jó néhány alapvető tárgyi tévedéssel.)   
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dély első, egyszersmind az ország egyik legfontosabb bárói hivatalát, és ennek 
nyomán, másfelől pedig részint a tartomány északnyugati részéhez nagyon közel 
eső uradalmai és állandó lakóhelye, részint kolozsi fekvőségei révén vélhetően 
rendelkezett több-kevesebb helyismerettel a Király-hágón túli megyékben, vala-
mint, hogy – kiterjedt birtokait figyelembe véve – nagyszámú és jó esetben meg-
bízható hűségű familiárisa lehetett, így gyorsan komoly haderőt mozgósíthatott. 
Emellett szertágazó családi és térségi közösségi kapcsolatai, társadalmi presztí-
zse, továbbá évtizedes ugocsai és máramarosi megyésispáni működése okán nem 
alaptalanul számíthatott a környékbeli nemesség királyhű, avagy korábban sem-
legesnek mutatkozott csoportjainak támogatására is. 

Kinevezését követően Miklós nem habozott sokáig, 1315. augusztus 9-én még 
Lippán keltezett, szeptember 6-án azonban már az onnan több mint 320 km-re fek-
vő Désvárott, a lázadás által leginkább érintett vidék közelében volt.56 Mint azt 
Kristó Gyula már 1996-ban megállapította, mindenképp feltűnő, hogy a Maros-
menti Lippa után – négy héttel később – az észak–erdélyi Désváron találkozunk 
vele, ami alapján nyilvánvaló; nem a kézenfekvő és kényelmes, úgynevezett maro-
si úton, Hunyad vármegye területén, hanem annak nyugati határa mentén észak fe-
lé haladva, az onnan jóval távolabb, Zilah mellett fekvő Meszesi-kapun át lépett 
Erdély földjére. Ugyancsak a kiváló medievista, valamint néhány évvel korábban 
Engel Pál hívta fel a kutatás figyelmét Miklós imént említett, év-megjelölés nélkül 
kiadott, augusztus 9-én, Lippán kelt oklevelére, amelyben a frissen kinevezett vaj-
da Baksa nembeli – eszényi és szerdahelyi – rokonait arra kéri, hogy Pál bán, illet-
ve Jákó fiaival maguk közül néhány nemest mihamarabb küldjenek – a bizonyosan 
a Szatmár megyei településsel azonosítható – Meggyesre.57  

Hogy Miklós – legalábbis elsődlegesen – nem a középső Tisza-vidék, ponto-
sabban az Erdéllyel nyugatról szomszédos megyék nemességéből kívánt hadat 
gyűjteni a szembenálló helyi erők szétveréséhez, hanem zempléni és ungi rokon-
sága révén az északkeleti országrész királyhű nemességét próbálta mozgósítani 
és igénybe venni, valamint, hogy a tartományba a kézenfekvő marosi útvonal he-
                                                 
56  1315. aug. 9.: DF 254 217.; CDAC XII. 207. (téves keltezéssel); keltére: Wertner Mór: Meg-

jegyzések okmánytáraink egynehány erdélyi vonatkozású darabjához. = Erdélyi Múzeum, 
1901. 18. évf. 349. (a továbbiakban Wertner, 1901/b.); Karácsonyi János: A hamis, hibás keltű 
és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Bp., 1902. 108−09.; szept. 6.: DL 62 679.; Urkun-
denbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Teilband I−II.. Herausgegeben 
Zimmermann, Franz; Werner, Carl. Hermannstadt, 1892−1897. (a továbbiakban: UGDS) I. 
316−17. Dés ma Dej néven Romániához tartozik. 

57  DF 254 217.; AO IV. 141. sz.; Kristó, 1996. (53. jegyz.) 339.; Engel Pál: Az ország újraegyesíté-
se. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310–1323). = Századok, 1988. 122. évf. 89−146. (a 
továbbiakban: Engel, 1988.), itt: 112.; Kristó Gyula: I. Károly király harcai a tartományurak ellen 
(1310−1323). = Századok, 2003. 137. évf. 297−347. (a továbbiakban: Kristó, 2003.) itt: 323−24. 
A felhívott Baksa nembeli nemesek azonosítására: Karácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 184. Pál bán és 
Jákó, illetve fiaik minden bizonnyal a Gut-Keled, valamint a Kaplyon nem tagjai voltak. L.: Ka-
rácsonyi, 1995. (2. jegyz.) 508., 760−61.; Wertner, 1901/b. (56. jegyz.) 349.  



KÁDÁR TAMÁS 

 

152

lyett a jóval északabbra fekvő Meszesi-kapun át vonult be, látszólag azt sejteti, 
valamiféle váratlan esemény arra késztette, Erdély határát északon, Zilahnál lép-
je át. Ezen – csupán puszta véletlennek aligha tekinthető – momentumok okát 
Kristó Gyula Ákos nembeli Mojs fia Mojs erdélyi nagybirtokos, a Borsák fő 
szövetségese lázadásának (általa) ekkorra datált kitörésében véli felfedezni.58 
Legutóbb Bárány Attila szintén e véleményre jutott Miklós Erdélybe való bevo-
nulását illetően és – Kristó 2002-ben megjelent, A korai Erdély című kötetében, 
majd 2003-ban, a Századok oldalain közzé tett nagyszabású tanulmányában is-
mét kifejtett, illetve megerősített nézetét összegezve, valamint némiképp kiegé-
szítve. Kristó és Bárány úgy gondolja, a vajda eredetileg egy a Kán László fiai 
elleni hadjáratra készülhetett, de épp ezen hetekben, azaz augusztus eleje táján 
híre jött, hogy Mojs a tartomány északi részén újabb pártütést robbantott ki és 
tűzzel-vassal pusztítja a király híveinek a környéken fekvő birtokait.59 Megítélé-
sünk szerint alapvetően egyetérthetünk a két kutató megállapításaival, hozzátéve 
és hangsúlyozva, minden arra utal, hogy a szóbanforgó időszakban, Kán László 
valószínűleg 1315 első felére helyezhető halála után Károly uralmának legveszé-
lyesebb ellensége Erdélyben nem a vajda két fia, hanem – a tartományúr elhuny-
ta nyomán érezhetően megváltozott hatalmi viszonyokban rejlő lehetőségeket a 
maga számára kiaknázni próbáló – Mojs fia Mojs volt.60      

Miklós, illetve serege erdélyi mozgásának állomáshelyeit a bevonulását köve-
tő időben egészen pontosan ismerjük: szeptember 6-án, mint az imént láttuk, a 
Belső-Szolnok déli részén fekvő Désen, 27-én a Torda vármegyei Iklandon volt, 
november közepén ugyanakkor már Kolozsvárott tartózkodott, amit Kristó, meg-
ítélésünk szerint tévesen, Erdélyből való kényszerű távozásával, azaz Mojstól 
korábban elszenvedett vereségével hozott összefüggésbe.61 Tagadhatatlan, hogy 

                                                 
58  Kristó, 1996. (53. jegyz.) 339−40. 
59  Kristó Gyula: A korai Erdély (895−1324). Szeged, 2002. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 

18.) 316−17.; Kristó, 2003. 323−24.; Bárány Attila: Debreceni Dózsa küzdelme a bihari oligar-
chákkal. In. Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp 
Klára, Szálkai Tamás, Debrecen, 2011. (Speculum Historiae Debreceniense 7. A Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézete kiadványai.) 67−113. (a továbbiakban: Bárány) itt: 83−84. 

60  Engel − az említett, utóbb megjelent véleményekkel ellentétben − nem tulajdonított különö-
sebb jelentőséget Miklós útvonalválasztásának, sőt, idézett tanulmánya vonatkozó jegyzetpont-
jában − a későbbi, 1317. és 1318. évi hadjáratokra utalva − egyenesen úgy fogalmaz, a vajda a 
korban szokásos úton ment Erdélybe. L.: Engel, 1988. (57. jegyz.) 112.: 109. jegyz.  

61  1315. szept. 6.: DL 62 679.; UGDS I. 316−17.; AO IV. 150. sz.; szept. 27.: kiadatlan, valószí-
nűleg elveszett oklevél, regesztája: Beke Antal: A kolosmonostori konvent levéltára. = Törté-
nelmi Tár, 1896. 19. évf. 498.; Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek 
Erdély történetéhez. (Codex diplomaticus Transsylvaniae.) II. kötet. Regesztákban jegyzetek-
kel közzé teszi Jakó Zsigmond. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forrás-
kiadványok 40.) 251. sz.; nov. 13.: DF 252 753.; Anjoukori okmánytár. (Codex diplomaticus 
Hungaricus Andegavensis.) I. kötet. Bp., 1878. (Magyar történelmi emlékek. I. Osztály.) 
387−89. Ikland ma Icland néven Románia területén, Maros megyében fekszik.  



POK NEMBELI MÓRIC FIA „MEGGYESI” MIKLÓS ERDÉLYI VAJDA 

 

153

Kolozs megye fő helye, egyben az akkori Erdély egyik legnagyobb városa Ik-
landtól nyugatra, jó száz km-nyi távolságra fekszik, de semmi sem bizonyítja, 
hogy Miklós csapatai élén oda – Torda felől – hátrálva, főként, hogy egy esetle-
ges vereség miatt szorult vissza. Legalábbis megkérdőjelezni látszik ezt a vajda 
iklandi és kolozsvári tartózkodása között eltelt tekintélyesebb; bő másfél hónap-
nyi idő, valamint az is, hogy csakúgy, mint az állítólagos kényszerű meghátrálása 
előtti hetekben, november 13-án és 14-én Kolozsvárt az inkább a nyugalmasabb 
légkört, illetve viszonyokat, mintsem folyó hadakozást feltételező dolgokkal, az 
egyébként mindennapos gyakorlat szerint, helyi birtokügyekkel foglalkozott. Sőt, 
mint arról második ott kiadott oklevele tanúskodik, bizonyos Lónyai Péter fiai-
nak kérésére még a kolozsmonostori konvent néhány nappal korábban – vajdai 
utasítására – kelt oklevelének átírására is volt ideje.62 Emellett a gyulafehérvári 
káptalan 1316. április 18-án kelt kiadványa alapján igen komoly a valószínűsége 
annak, hogy Miklós még az év tavaszán is részt vett Erdély közigazgatásában, 
azaz hivatalában volt, de végső soron még az sem teljesen lehetetlen, hogy or-
szágnagyi megbízatásának, illetve feladatának megfelelően a tartomány területén 
tartózkodott.63 Ugyanakkor mindenképp megfontolandó azon, mellékesnek, vagy 
véletlennek aligha tekinthető momentum is, hogy a vajda kezdetben egészen si-
keres előrenyomulása épp Mojs törzsbirtokainak vidékén, a lázadás tűzfészke 
közelében, Kolozs vármegyében akadt el.64    

Miklós Mojstól elszenvedett vereségének időpontja körül nagy a bizonytalan-
ság, konkrét oka, csakúgy, mint annak helyszíne, szintén ismeretlenek, feltehető 
ugyanakkor, hogy a vajda igencsak lassúnak, túlontúl megfontoltnak tűnő előre-
nyomulását azzal kell magyaráznunk, hogy – a Bihar megyében a Borsák ellen 
egyidejűleg zajló nagyszabású hadműveletek miatt – nem tudott komolyabb lét-
számú sereget mozgósítani hadjáratára, s talán a helyi, királyhű nemesség remélt 
csatlakozása is elmaradt. Seregvezérként nyújtott teljesítményét, főként, ha az 
összecsapásban való vélelmezhető személyes részvételére gondolunk, nyilván 
előnytelenül befolyásolta kivételesen magas kora. Másodszori vajdai kinevezés-
kor, 1315-ben ugyanis már legalább hatvanöt-hetven éves lehetett, így a rendkí-
vüli kihívásokkal járó és elsősorban hadvezéri kvalitásokat, kemény elszántságot 
és tetterőt igénylő tisztség betöltésénél a király és tanácsa meglehetősen elhibá-
zott döntést hozott. A csatát, illetve Miklós vereségét és Erdélyből való távoztát 
első ízben megemlítő, 1318. augusztus 9-én kelt oklevelünk ugyanakkor – 
amennyiben, mint reméljük, annak jelentőségét nem értékeljük túl – tartalmaz 

                                                 
62  [1315.] nov. 14.: DF 260 924.; UGDS II. 330.; AO IV. 181. sz.  
63  Engel véleménye szerint 1316 áprilisában még hivatalban volt. L.: Engel, 1996. (2. jegyz.) 11. 
64  Mojs ismert erdélyi birtokainak java része Kolozs és Doboka megyében feküdt. Az előbbiben 

− fivérével, Ehellőssel − tulajdonolta Budatelke, Cég, Katona, Dobokában pedig Búza, Föld-
vár, Lak és Noszoly falvakat.  L.: AO XI. 258. sz.; AO XIII. 179. sz.; ÁMTF II. 63., 69., 77., 
82.; III. 344−45., 352. 
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egy talán nem mellékes részinformációt a Mojssal vívott összecsapás körülmé-
nyeit illetően.65 A király által kibocsátott privilegium szerint a lázadó főúr „csa-
lárd módon” győzte le a vajda seregét, azaz Miklós esetleg valamiféle ügyes és 
furfangos hadicsel áldozata lett.  

Sikertelensége Erdélyből történt kivonulását követően vajdai méltósága el-
vesztését eredményezte, a király leváltotta puszta címmé vált hivatalából, ennek 
közelebbi időpontja azonban megítélésünk szerint legfeljebb találgatható, de nem 
deríthető ki okleveles forrásanyagunkból. A közelmúlt kutatása, elsősorban Kris-
tó és Bárány, igaz, nem bizonyos ténymegállapításként, inkább csak feltételesen, 
nagybárói tisztségéből való eltávolítását közvetlenül erdélyi kudarca, illetve a 
tartományból való kényszerű távozása (menekülése?) utánra, azaz e kérdésben 
nagyjából megegyező kronológiájuk szerint 1315–1316 fordulójára helyezte.66 
Engel szintén úgy látta, hogy a két esemény szoros ok-okozati összefüggésben 
állt egymással (a király – feltehetően jogosan – elégedetlen volt tehát Miklós tel-
jesítményével), valamint azok között viszonylag kevés idő telhetett el, „csupán” 
annyiban vélekedett másként, hogy a vajda fiaskóját – és értelemszerűen leváltá-
sát – jóval későbbre, 1316. decemberre datálta.67 Az, hogy Miklós utoljára 1316. 
április 18-án, a már említett káptalani oklevélben szerepel utoljára erdélyi vajda-
ként, megítélésünk szerint nem feltétlenül utal a tartomány kormányzatában ek-
koriban bekövetkezett változásra. Eltávolítására, vagy egyébként úgyszintén el-
képzelhető önkéntes lemondására akár jóval a katonai balsiker után is sor kerül-
hetett, az első olyan oklevél – jelesül egy királyi privilegium – ugyanis, amely 
annak megtörténtéről tanúskodik, csak 1317. május 22-én kelt. Utódával, a fé-
nyes karrierjét hadvezéri sikerei révén bőségesen kiérdemelt Dózsával még ké-
sőbb, 1318. július 8-án találkozunk először Erdély élén, a méltóságot nagy való-
színűség szerint legfeljebb néhány héttel azelőtt, az év nyarán nyerte el.68 Esze-
rint a vajdai szék bizonyíthatóan legalább egy, valószínűsíthetően pedig több 
mint két esztendeig üresedésben volt, ami – nem mellesleg jól jellemezve az 
uralkodó és helyi híveinek igencsak reményvesztett helyzetét – teljesen szokatlan 
jelenség feltehetően nem csupán Erdély vajdai kormányzata, de valamennyi or-
szágnagyi hivatal középkori történetében.   

                                                 
65  DF 254 779.; Rusu, Adrian Andrei: Documentele medievale ale familiei Wesselényi. = Acta 

Musei Porolissensis, 5. Zalău, 1981. 320−21.; AO V. 234. sz. 
66  Kristó, 1996. (53. jegyz.) 340−41.; Uő, 2003. (57. jegyz.) 325.; Bárány (59. jegyz.) 85−86. 
67  Engel, 1988. (57. jegyz.) 114−15., 134.; vö. Uő, 1996. (2. jegyz.) 11. Korábban Pór Antal is 

úgy vélekedett, hogy Miklós, mint vajda − magas életkora miatt − nem tudott eleget tenni az 
uralkodói elvárásoknak, és ezért került sor leváltására. L.: Pór Antal: Az erdélyi vajdák soroza-
ta a XIV. század végeig. = Erdélyi Múzeum, 1893. 10. évf. 18. 

68  1318. máj. 1-én az őt bihari birtokosként bizonyára jól ismerő váradi káptalan még nem említi 
vajdaságát: DF 282 670. (Kiadatlan oklevél.). 1318. júl. 8.: DL 96 065. (Kiadatlan.)  
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Bárói tisztségéről való leköszönése után – úgy tűnik – ismét észak-tiszántúli 
uradalmába vonult vissza. 1319. február 9-én székhelyén, a szatmári (Aranyos-) 
Meggyesen fiaival, Móriccal, Istvánnal és Miklóssal – a nekik teljesített szolgála-
taik fejében – Luka nevű rokonuk fiainak adományozta a Kraszna vármegyei Som-
lyóhoz tartozó Szécs birtokukat.69 Az általa kibocsátott oklevélen, amelyben 
máramarosi ispánnak és vajdának címezi magát, függ második fennmaradt, nagy-
jából 40 mm átmérőjű – okkersárga viasz fészekbe nyomott, mélysötétzöld (feke-
te?) színű –, kör alakú, igen rossz állapotú, körülbelül harmad részben kitörött pe-
csétje. A címerképből mindössze a korábbi, 1277 körül készült pecsétjéről ismert – 
a számos korabeli báró által követett gyakorlathoz hasonlóan, a betöltött országna-
gyi hivatallal összefüggésben, az uralkodóháztól átvett – vízszintes sávozás látható 
a virágok nélkül, a pecsét köriratában pedig az egykori tulajdonost bárói tisztsége 
megjelölése révén azonosító, csaknem teljesen elkopott „woyvo…” szótöredék ve-
hető ki.  

Hermány nembeli Lampert országbíró ugyanazon (1319) év augusztus 19-én 
kelt okleveléből egy nemrégiben elvesztett peréről értesülünk.70 Mint az okirat-
ból kiderül, Szatmár város polgáraival állott jogvitában bizonyos „Hedruh” nevű 
föld miatt, amelyet azonban az országbíró augusztus 8-án Szatmárnak ítélt és 
egyúttal felszólította, október végéig hagyja el a birtokot, ahonnan ott álló ud-
varháza kivételével semmit se vigyen el. Ez egyébiránt utolsó (élő személykénti) 
okirati említése is, minden bizonnyal röviddel ezután meghalt.71 

 

                                                 
69  DL 1949.; Anjoukori okmánytár. I. Szerk. Nagy Imre, Bp., 1878. 505−06.; AO V. 391. sz. A 

két település mai neve Szilágysomlyó: Şimleu Silvaniei, illetve Somlyószécs: Sici, és Románi-
ához, Szilágy megyéhez tartoznak. L.: ÁMTF III. 521. 

70  Az oklevél csak Fejér kiadásából ismert. CDH VIII/5. 110−11.; AO V. 563. sz. 
71  1325. okt. 7-én, amikor fiai egy régóta folyó birtokvitában hivatalosan elálltak a további peres-

kedéstől, Miklóst csak mint apjukat említik, noha elviekben az ő visszalépésének ténye lett 
volna a legfontosabb és így azt aligha hagyták volna ki az oklevélből. DL 2273.; AO IX. 441. 
sz. Egy 1333. jan. 23-án kelt királyi oklevélben már bizonyosan néhaiként szerepel: DL 2768.; 
CDH VIII/7. 241−46. 



 

 

 
 
 
 
 




