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„A dúsgazdag, gőgös, mogorva s féktelen zsarnokságra törekvő főurat csak Mátyás 
király vaskeze birta zabolán tartani; a mint a dicső király Bécs várában 1490-ben 
elhunyt, Báthori szabad folyást engedett vad szenvedélyeinek … az ország bírája, 
Erdély vajdája s székelyek ispánja, mint a középkori féktelen oligarchák kiváló 
példánya, dölyfében, embertelen kegyetlenségében, vérlázító zsarolásában többé 
határt ismerni nem akart…” – sommázta véleményét a székelyek állítólagos elnyo-
mása miatt Bátori István országbíróra (1471–1493) és erdélyi vajdára (1479–1493) 
négy évszázaddal később is neheztelő Szabó Károly 1889-ben megjelent cikkében.2 
Értékelése mind a mai napig hat, hiszen Bátorit éppen 1492. őszi – Szabó által 
egyoldalúan bemutatott – székelyföldi fellépése miatt szokás durva, erőszakos 
személyiségnek tartani, ezen eseménysorozat ráadásul láthatóan árnyékba bo-
rította a Jagelló-éra elején szerzett kétségtelen érdemeit. Dolgozatomnak ugyan 
nem elsődleges célja, hogy Szabó ítéletét felülvizsgálja, mégis mivel az alábbiak-
ban éppen István vajda életpályájának Mátyás király halálát követő utolsó három 
esztendejét vizsgálom,3 az általa festett határozott és előítélettel terhelt jellemzés 
okvetlenül árnyalásra szorul.

Az olvasó az alábbiakban természetesen nem klasszikus értelemben vett élet-
rajzi tanulmányt olvashat, ennek írását ugyanis a forrásadottságok nem tették 
lehetővé. A lehetőségek korlátait jól mutatja, hogy e három évből Bátorinak egy 
személyes hangvételű levele sem maradt fenn. Személyéhez csupán erdélyi vaj-
daként – nagyrészt a szász városokhoz – írott parancsleveleit köthetjük, amelyek 
azonban inkább politikai tevékenységére, mint személyiségére hoznak értékes 
adatokat. Bár önmagában a vizsgált időszakból neve alatt fennmaradt 317 oklevél 
jelentős mennyiséget képez, ennek 95 százaléka Budán, az ítélőmester által kezelt 
országbírói pecsét alatt kelt, márpedig ezek Bátori személyétől teljesen függetlenül, 
általában távollétében kerültek kibocsátásra.4 Annál értékesebb adatokkal látnak 

1. Jelen dolgozat elkészítését a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00330/07. sz.) támogatta. – A szerző 
az MTA–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

2. Szabó Károly: Báthori István erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493-ban. Századok 23. (1889) 701.
3. A vajda életének legfrissebb, rövid összefoglalása: Horváth Richárd: Ecsedi Bátori István. In: Hunyadi 

Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus, Bu-
dapest, 2008. 268. – A vajda pályakezdésére l. Horváth Richárd és Tóth Norbert e kötetben megjelenő 
tanulmányait. 

4. A Bátori neve alatt kibocsátott oklevelek összegyűjtését rendkívüli módon megkönnyítette a Magyar 
Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) középkori adatbázisa: Collectio Diplomatica Hungarica. A 
középkori Magyarország digitális levéltára. (DL-DF 4. 3.) Szerk. Rácz György. Budapest, 2008.
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el bennünket a korszak történetírói, főként Bonfini és Tubero, valamint az itáliai 
követjelentések, amelyek adatai ugyanakkor olykor ellentmondásosak vagy nehe-
zen értelmezhetők, így felhasználásuk csak korlátozott mértékben volt lehetséges. 
Mindez azt eredményezte, hogy e dolgozat főként Bátori István politikai szerepét, 
kisebb részben a forrásanyagból megismerhető és szintén politikumnak számító 
birtokszerzési tevékenységét mutatja be. Tanulmányom a történeti köztudatban 
„nőtlen” melléknévvel illetett vajda hatalmi súlyát a szakirodalomban eddig olva-
sottnál sokkal jelentősebbre értékelte,5 ami méginkább kidomborítja azt a nehéz-
séget, hogy életrajza nem választható el az ország korabeli politikatörténetétől: 
az alábbiakban ezért többször kénytelen voltam az országban végbemenő nagy 
horderejű eseményeket is röviden ismertetni, hiszen a vajda lépései csak ezek 
tükrében voltak értelmezhetők.

1. Az interregnum

Midőn Mátyás király 1490. április 6-án örökre lehunyta szemét, kormányának 
jelentős része, köztük Bátori is, jelen volt bécsi halálos ágyánál.6 A halálhír futó-
tűzként terjedt. Mivel a trónöröklés kérdése tisztázatlan volt, és ez előrevetítette az 
ilyenkor megszokott zűrzavaros állapotok bekövetkeztét, az országban több helyen 
felborult a rend, hiszen a fordulatban sokan meglátták a számukra kínálkozó 
lehetőséget.7 A királyi tanács sem volt egységes, jóllehet ennek látszatát intézkedé-
seikben megőrizték: a már nyilván Mátyás haldoklása idején meginduló intrikára, 
találgatásokra lehet következtetni a Bécsben tartózkodó Angelus püspök, pápai kö-
vet április 7-én kelt jelentéséből. Ebben, miután beszámol az általános ijedtségről, 
a vajdát a pápa figyelmébe ajánlja. „Úgy vélem – írja –, már amennyire különféle 
jelekből sejthetem, Bátori István erdélyi vajdát ki fogják nevezni kormányzóvá. E 
férfiú becsületes, feddhetetlen, mélyen vallásos, a Szentszék és a keresztény hit 
ügyeiben mindig a legnagyobb szolgálatokat tette. Úgy látom, hogy most mindenki 
őrá veti a tekintetét, de nem tudom, mi következik.” Mivel a Mátyás halála előtti 
napon érkezett a hír, hogy a török moldvai és havasalföldi segítséggel Erdélyre 
készül támadni, „elküldik őt Erdélybe a török mozgolódás elfojtására”. A követ kéri 
a pápát, hogy amikor neki visszaír, írjon Bátorinak is, aki „bátor katona, a király 
az ő vezérletével szokta legyőzni a törököt, ráadásul gazdag, soha sem volt felesége, 
sem gyermekei, még a házasélet iránti vágy sem tartja rabságában, mintha csak 
a (török elleni) háború lázában égne.” Angelus püspök arra is kérte a szentatyát, 
hogy a főpapoknak és a báróknak is írjon, hogy a király- vagy kormányzóválasz-
tásban egységesen lépjenek fel.8

5. Az időszakról a két legjelentősebb összefoglaló: Fraknói Vilmos: II. Ulászló királlyá választása. In: Uő: 
A magyar királyválasztások története. (Historia Incognita 14.) Gödöllő, 2005. 97–118., illetve Kubinyi 
András: Két sorsdöntő esztendő (1490–1491). Történelmi Szemle 33. (1991) 1–54. – Melléknevét az 
unokaöccsétől, Bátori István nádortól való megkülönböztetés végett kapta. A jelzőt Istvánffy Miklós 
használja először, de mint alább láthatjuk, már a kortársak számára is jól ismert és gyakran hangsú-
lyozott tényt fejezett ki.

6. Bátori jelenléte márc. 28-án is kimutatható Bécsett: MOL, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (a továb-
biakban: DF) 209424. – Antonio Bonfini is felsorolja a Mátyás halálos ágyánál jelenlévők között: Anto-
nius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades I–IV. Edd. I[osephus] Fógel, B[ela] Iványi et L[adislaus] 
Juhász. Lipsiae, 1936–1941. (a továbbiakban: Bonfi ni) IV-VIII-193. 

7. Jó példa erre, hogy már egy héttel Mátyás halála után, április 13-án Ampulić Péter és István elfoglalta 
a Pozsega megyei Éleskő várát: MOL Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 70529.

8. „Accedit, quod pridie quando rex naturam concessisset, rumor frequens ortus est, quod Turchus ma-
ximas copias adiuvantibus Moldavis et Volachis in Transilvaniam destinasset et hodie longe magnum 
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E szöveghely véleményem szerint egyáltalán nem értelmezhető úgy, hogy a 
vajdát Beatrix királyné és Korvin János herceg az erdélyi küldetéssel akarta el-
távolítani, illetve kormányzóvá választását megakadályozni, és az sem igaz, hogy 
ezzel összefüggésben Bátori ezt követően már nem is szólt bele az események 
menetébe.9 Egyfelől a királlyá választását biztosnak érző Korvin – saját elmondása 
szerint – ekkor még Szapolyai István ausztriai kapitányba és a vajdába helyezte 
minden reményét,10 másfelől az is valószínű, hogy a kormányzóválasztás gondo-
lata a királyné környezetéből röppent fel, hogy időt nyerjenek, éppen a királyfi 
megválasztásának a megakadályozására.11 De a fenti feltételezés ellen szólnak a 
későbbi fejlemények is. Bátori ugyanis nem rögtön hagyta el Bécset: onnan éppen 
a királynéval és a tanáccsal együtt távozott a Dunán hajóval, hiszen április 17-én 
ő is jelen volt Komáromban, amikor Beatrix és a mellette tartózkodó főpapok és 
bárók kiküldték a rendeknek meghívóikat a május 17-re kitűzött királyválasztó 
országgyűlésre.12 Ezt követően Buda érintésével ő is előbb Székesfehérvárra ment, 
hogy részt vegyen királya április 25-én megrendezett temetésén.13 Csak ezt köve-
tően vehette irányát Erdély felé, azaz akkor, amikor az országgyűlésig hátralévő 
időszak – tulajdonképpen egy hónap, ha figyelembe vesszük a gyűlések kezdésénél 

rumor ipse increbrescit … Caeterum beatissime pater, quantum mihi ex multis ac variis argumentis 
coniectare licet, puto in gubernatorem regni sufficiendum quendam comitem Stephanum Bathor 
waywodam Transilvanum, qui vir probus est, integer et omni plenus sanctitate et qui semper et de 
sede apostolica et de fidei Christianae rebus optime meritus fuit, in quem video omnium oculos satis 
coniectos, nescio tamen quid sequitur. Is etiam mittitur in Transilvaniam ad illos Turchorum motus 
comprimendos, quando sanctitas vestra rescripserit, dignetur ad eum scribere … Est vir militaris stre-
nuus, quo duce rex semper Turcos superare consuevit, accedit quod est pecuniosus et uxorem nunquam 
habuit, nec liberos, neque desiderio rei uxoriae tenetur et totus ad hoc bellum videtur ardere … Ad 
praelatos et barones, supplico, sanctitas vestra dignetur scribere super quod concorditer de eligendo 
rege vel gubernatore agant …” Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. Közli Ber-
zeviczky Albert. (Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria 39.) Budapest, 1914. (a továbbiakban: 
Beatrix oklt.) 148–149. – Vö. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 2. – Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 231. (218. 
jegyzet) szerint hasonló tartalmú levelet írt április 8-án a milánói követ is.

 9. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 2.
10. Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 97. (A milánói követ jelentése a Korvinnal folytatott beszélgetésről.)
11. Uo. 231., 219. jegyzet.
12. A királyné és Korvin ápr. 13-án még Bécsett tartózkodnak: Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu 

Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473–1496). Sabrao ih i objasnio Ferdo Šišić. Én. (a továb-
biakban: Rukovet) 281–282. Az oklevélen Kubinyi András szerint valószínűsíthetően rajta van Bátori 
pecsétje: Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. Ulászló idejében. Századok 122. (1988) 198. – Az ápr. 
17-i meghívóra: Kubinyi András: A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején (II. Ulászló választási 
feltételeinek létrejötte). Levéltári Közlemények 48–49. (1978) 63–64.; Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 
4–5. – Házi Jenő a Sopronnak küldött meghívón felismerni vélte Bátori címerét. Sopron szabad királyi 
város története. I. rész 6. kötet. Oklevelek és levelek 1482-től 1520-ig. Közli: Házi Jenő. Sopron, 1928. 
(a továbbiakban: Sopron I/6.) 59. – Problémát jelent viszont, hogy a vajda címere hasonló volt Gúti 
Ország László lovászmesterével (mindkét család a Gutkeled nemzetségből származott, címereikre leg-
utóbb l. Sölch Miklós: Báthory Miklós váci püspök pecséthasználata. In: Báthory Miklós váci püspök 
[1474–1506] emlékezete. Szerk. Horváth Alice. Vác, 2007. 64–65.). – Ez az április 24-én Budán kelt 
tanácsi oklevelek esetében is bizonytalanságot jelent (Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 5.), ha azonban 
elfogadjuk Bonfini alább idézendő adatát, miszerint Bátori jelen volt a fehérvári temetésen, valamint 
figyelembe vesszük a még részletesen tárgyalandó, a szászokra kivetett adó kapcsán keletkezett okle-
velet, illetve azt, hogy Bátori familiárisa ezen a napon adományban részesül, akkor a komáromi és a 
budai okleveleken látható Gútkeled címert egyaránt Bátori pecsétjeként kell azonosítanunk. Egyébként 
Kubinyi András egy másik tanulmányában e pecséteket Bátori Istvánhoz kötötte, véleményem szerint 
helyesen: Bárók i. m. 198–199., 203.) – Ezt erősítheti az is, hogy Ország május 6-án Nyitra megyei 
csejtei várában tartózkodik (DL 19645., DF 279748.), ami persze nem egyértelmű bizonyíték, hiszen 
ennyi idő alatt a fehérvári temetésről, ha részt vett volna rajta, visszaérhetett otthonába.

13. A temetésen Bonfini szerint Bátori István és testvére, Miklós váci püspök is részt vett, igaz, annak 
időpontját tévesen Ambrus-napra (ápr. 6.) teszi: Bonfini IV-VIII-237. 
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általánosnak tekinthető több napi, olykor egy-két heti késést14 – már egyfajta „po-
litikai uborkaszezonnak” minősült, ahol nem volt elengedhetetlen a vajda jelenléte. 
A Bécsben tartózkodóknak természetesen nem volt felhatalmazásuk arra, hogy 
a legnagyobb hatalommal rendelkező bárót – akinek a személye egyedül jöhetett 
szóba arra, hogy a zavaros helyzetben fenntartsa a rendet – kormányzóvá nevez-
zék ki: erre csak az országgyűlés lett volna jogosult. Természetesen azt is nehéz 
elképzelni, hogy a dörzsölt vajdát ilyen egyszerűen el lehetett volna távolítani on-
nan, ahol a fontos politikai döntések meghozatalában hallatni kívánta a hangját. 
A pápai követjelentésből egyértelműen kiderül, hogy Mátyás halálával az ekkor 
60–64 éves15 Bátori vajda hatalma csúcsára jutott, ráadásul török elleni sikerei 
miatt adott esetben a Szentszék támogatására is számíthatott. Várható volt, hogy 
az elkövetkező eseményekben személye megkerülhetetlenné válik, amit az is jól 
mutat, hogy Mátyás halála napján maga Korvin is kijelentette: Szapolyai és Bátori 
– az ország első bárói és kapitányai – oly hatalmasak, hogy még akkor is trónra 
tudnák őt segíteni, ha a többi országnagy ezt nem akarná.16 Bizonyos, hogy a királyi 
tanács a rend fenntartását leginkább e két bárótól várta el. Szapolyait Ausztria, 
míg egy májusi követjelentés szerint Bátorit „egész Magyarország főkapitányává” 
(Capitano Generale de’ tutto el Reame de Hungaria) nevezték ki.17 

A Mátyás király temetése előtti napon, április 24-én a Beatrix királyné és Korvin 
János herceg vezette királyi tanács – sorában Bátorival18 – követet küldött Budáról 
Erdélybe, hogy felszólítsa a szászokat az általuk még a néhai királynak „önként” 
felajánlott 20 ezer forintos adó azonnali kifizetésére. A levél – amely hangsúlyoz-
ta, hogy az adóból nem csak az ország, hanem Erdély védelméről is gondoskodni 
kívánnak – a vajda feladatává tette, hogy fellépjen az adófizetést megtagadókkal 
szemben.19 Az ezt követő eseményekből egyértelmű, hogy az összeg egy részét Bá-
torinak utalták ki, azaz az intézkedés tulajdonképpen a még Bécsben eltervezett 
erdélyi út előkészítésére szolgált. Noha a szászok az adó egy részével – mint alább 
látni fogjuk – még fél évvel később is tartoztak a vajdának, a befizetett részösszeg 
jelentősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy Bátori Erdélyben és az országgyűlésen 
egyaránt nagylétszámú katonaságot tarthasson fenn.

Az idő rövidsége miatt a vajda csak villámlátogatást tett Erdélyben, ahol nem 
kizárt, hogy már korábban elkezdődött a törökök elleni felkészülés: az erdélyi 
nemesség Telegdi István alvajda vezetésével március 30-án összegyűlt Görgény 
várában,20 ahol talán szóba került az is, hogy milyen intézkedések szükségesek az 
eredményes védekezéshez. Elképzelhető, hogy Telegdi április végén is emiatt tartóz-

14. Kubinyi András: A magyar országgyűlések tárgyalási rendje 1445–1526. Jogtörténeti Szemle 2006/2. 5.
15. Egy milánói követjelentés szerint „El Conte Stefano di Bathor … essere virgine, homo de eta di 60 in 

64 anni, de somma integritate et observantissima fede…” Magyar Diplomácziai Emlékek. Mátyás király 
korából 1458–1490. Szerk. Nagy Iván–Nyáry Albert. IV. kötet. Budapest, 1878. (a továbbiakban: DE 
IV.) 195. – Ez összhangban áll az okleveles forrásokból gyanítható életkorával, l. Horváth Richárd és C. 
Tóth Norbert e kötetben olvasható tanulmányait.

16. „demonstrando essere omnino ben securo dal Conte Stephano et Voyvoda, che sono li dio primi Baroni 
et Capitani de Hungaria, cum lo adviso di quali et omnibus aliis invitis affirmava poterse fare Re …” 
Milánói követjelentés. DE IV. 164. – Idézi: Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 97.

17. 1490. máj. 7. Ulm. DE IV. 192. – E címéről ugyan többet nem hallunk, ennek ellenére megléte – a 
vajda ezt követő tevékenységét látva – egyáltalán nem zárható ki.  

18. Bátori jelenlétét e budai tanácskozásokon az is igazolja, hogy a tanács e napon bocsátott ki adomány-
levelet Bellyei Péter részére (DF 261675.), aki a vajda familiárisa volt (l. a 225. és 254. jegyzetet). 

19. DF 245117.
20. DL 29866. – Természetesen itt egy bírói közgyűlésről van szó csupán. Ugyanilyet tartott az alvajda 

1491. máj. 31-én is, szintén Görgény várában: DF 257599.
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kodott a déli határszélen.21 A vajda egészen Tordáig nyargalt, ahol valamikor május 
10. körül gyűlést tartott. Itt intézkedett a tanács által kivetett adó behajtásáról, 
amiből alvajdájának kellett zsoldosokat fogadnia, illetve katonák – a hét szász szék 
esetében 400 – hadba küldését rendelte el.22 Ezt követően vissza is indult Budára: 
május 13-án Zilahon, 17-én Debrecenben tartózkodott.23 Nem kizárt, hogy a kao-
tikus belpolitikai helyzetre utalt akkor, amikor Zilahról írott levelében óva intette 
a szászokat: nem csak a töröktől, hanem más ellenségtől is tartani kell.24

A vajda május 28-án, a bárók közül elsőként érkezett meg a Rákosra, ahol 
elvégeztette az országgyűlés lebonyolításához szükséges tereprendezést.25 Bonfini 
beszámolója szerint előkelők és nemesek rendkívül díszes kíséretével, Drágfi Ber-
talannal, Móroc Lászlóval és Losonci Lászlóval együtt vonult fel, s a történetíró 
még azt is tudni vélte, hogy a Bátori-jelvényeket (Bathorea signa) 3500 lovas és a 
székelyek követték.26 Sajnos nem tudjuk, hogy e jelentős, Erdélyből kivont katonai 
erővel csak a hatalmát kívánta-e reprezentálni – és persze alátámasztani fő dön-
téshozói szerepét –, vagy éppen a Mátyás halálát követően felmerült kormányzói 
tisztség elnyerése lebegett a szeme előtt. Utóbbit kevésbé tartom valószínűnek: 
a kormányzóválasztást ugyanis több forrás nem említi, így ennek terve ekkorra 
már vélhetően lekerült a napirendről. Egy május 8-án kelt milánói követjelentés 
szerint egyébként a Mátyás király által hatalmassá tett, feddhetetlen Bátoriban 
cselekedetei alapján nincsen ambíció, hogy magasabbra jusson,27 persze kérdés, 
hogy ez vonatkoztatható-e a kormányzóságra. Csupán annyi bizonyos, hogy a vajda 
kis megszakításokkal május végétől egészen az új király szeptemberi koronázásáig 
az események epicentrumában, Budán tartózkodott, ahol mindvégig a tárgyalá-
sok egyik legfőbb irányítója volt.28 Ez persze kétségtelen hatalma mellett azért is 
természetesnek tekinthető, mivel nem lévén az országnak nádora, ő rendelkezett 
a két legmagasabb világi méltósággal. 

Jól ismert, hogy Mátyás halálát követően törvénytelen születésű fia, Korvin 
János mellett a Habsburgok, elsősorban Miksa római király, Jagelló Ulászló cseh 
király és tőle függetlenül testvére, János Albert lengyel herceg jelentették be igényü-
ket a magyar trónra. Az okleveles források hiányában bizony komoly gondot jelent 
az a kérdés, hogy a hosszúra nyúlt országgyűlésen Bátori – és persze a többi or-
21. DF 275395., DF 275396. – Telegdi ekkor a Fehér megyei Holdvilágon keltez.
22. Minderről egy máj. 13-án, Zilahon kelt oklevél tesz említést, az adót ebben az esetben a szászoktól kérte: 

DF 245118. – A tordai gyűlés időpontja visszakövetkeztetés a máj. 13-i zilahi tartózkodás alapján.
23. DF 245118. (Zilah), DL 82022. (Debrecen)
24. „Timendum est enim tam ex parte Turcorum, quam eciam aliorum hostium.” DF 245118.
25. Ludovici Tuberonis Dalmatae abbatis commentarii de temporibus suis. Ed. Vlado Rezar. Zagreb, 2001. 

(a továbbiakban: Tubero) 10., aki szerint Bátori a kitűzött napra érkezett a helyszínre, a nemességet – e 
kifejezés itt inkább a bárókat takarja – megelőzve. – Maffeo Triviliensis milánói követ jelentése szerint 
a vajda az erdélyi régió báróival és nemeseivel máj. 28-án érkezett Pestre: DE IV. 221., 227. – Egy 
kassai követ máj. 29-én írja haza, hogy aznap érkezett meg a vajda társaival a Rákosra. Sokat mondó, 
hogy ezzel az eseménnyel indokolja meg azt, hogy eddig nem írt újdonságokat: DF 270704. – Bonfini 
IV-IX-7. a vajda érkezésére a máj. 22-i dátumot adja meg.

26. Bonfini IV-IX-7., vö. Kubinyi András: Báthory Miklós és családja politikai szereplése. In: Báthory Miklós 
i. m. 26. – Persze a lovasságra vonatkozó számadatot nem kell készpénznek venni, annyit jelent csupán, 
hogy rendkívül sok lovas kísérte a vajdát. – Tubero 10. szerint „exercitu haud quaquam contemnendo 
ex hominibus suae iurisdictionis comparato” érkezett.

27. „… de somma integreta et observantissima fede, facto grande per la Maesta del Serenissimo Re, senza 
ambitione secondo le actione sue…” DE IV. 195.

28. Bátori az országgyűlés által kibocsátott valamennyi oklevélben szerepel, a világiak között mindig első 
helyen. Így jún. 8-án a zágrábi tizedperben, jún. 17-én a Korvin János herceggel kötött szerződésben. 
Lásd a függelékben közölt itinerárium adatait. – Bonfini IV-IX-124. elbeszéli részvételét a Zsigmond-
templomban a Korvin-párttal folytatott tárgyalásokban.
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szágnagy – mikor kinek a megválasztása mellett tette le a voksát. A követjelentések 
és a történetírók sokszor ellentmondásos értesüléseit annak a számlájára írhatjuk, 
hogy az urak jelentős része jó politikusként a nyilvánosság és a külföldi követek 
előtt nem kívánt határozottan elzárkózni egyik jelölttől sem, megőrizendő befolyását 
bármelyik fél győzelme esetére. Bátori pártválasztásáról egyedül a raguzai bencés 
apát, Ludovico Tubero elbeszélése tájékoztat, aki annak ellenére, hogy a távolból, 
két-három évtizeddel később írta meg a művét, a Mátyás halálát követő évek tör-
ténéseit meglehetősen önállóan és általában pontosan dolgozta fel. Elbeszéléseiben 
Bátori Istvánt egyértelműen az országgyűlés központi alakjának teszi meg és ennek 
megfelelően sok érdemi adatot közöl róla. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy az 
országgyűlés elején, mikor a külföldi trónkövetelők követei még nem érkeztek meg, 
a vajda állítólag beszédet mondott, amiben arra bíztatta az egybegyűlteket, hogy 
hazai uralkodót válasszanak, de „név szerint senkit sem mert megnevezni, amíg 
ki nem kutatja az országnagyok szándékát”. Majd így folytatja: „Egyesek azonban 
e szándékosan homályos beszédet illetően úgy vélik, hogy István szűkebb körben 
– barátai és azok között, akikre hite szerint ezt az ügyet biztonsággal rábízhatta 
– azon munkálkodott, hogy a királyság unokaöccsének, Györgynek jusson.” Erre, 
folytatja Tubero, leginkább Szilágyi Mihály példája sarkalhatta, aki szintén er-
délyi vajdaként vitte keresztül unokaöccse, Mátyás megválasztását. Majd adódik 
a végkövetkeztetés: a „rendkívül hataloméhes” (imperandi cupidissimus) vajda 
György királyi címével teljhatalomra tett volna szert.29 Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy a passzus, miként a szerző is kiemeli, nem tényeket közöl, csupán a vajda 
beszédének kiváltó okára hoz egy lehetséges magyarázatot, amiről viszont nem 
egyértelműen eldönthető, hogy az egy országgyűlés alatt szárnyra kapó pletykára 
vagy valaki(k)nek az utólagos kombinációjára vezethető-e vissza. Előbbire látszik 
utalni esetleg az, hogy később a magyar rendek Frigyes császár követeinek adott 
válaszukban János herceg mellett „talán még más magyar urak” trónigényléséről is 
megemlékeznek.30 A Szilágyi Mihályra történő utalás tovább erősítheti gyanúnkat: 
nem kizárt, hogy a Bátori esetében felmerült kormányzói tisztség egyes kortársak-
nak rögtön az utolsó kormányzót, a „királycsináló” Szilágyit jutatta eszébe, és ezzel 
összefüggésben – még az sem kizárt, hogy alapvetően viccelődve – a megválasztott 
Mátyással közel egykorú Bátori Györgyre mutogattak. 

Egy valami ugyanakkor bizonyos: a vajda „reálpolitikus” volt, aki jól tudta, hogy 
egy hazai jelölt megválasztása esetén az ország politikailag teljesen elszigetelődik 
és minden irányból támadásokra számíthat. Még ha a nemességet rá is lehetett 
volna venni arra, hogy hazai uralkodót válasszanak, akkor a legalapvetőbb politikai 
ésszerűség is ezt a személyt Korvin János hercegben találhatta volna meg. Vannak 
olyan – sajnos egyáltalán nem perdöntő – forrásaink, amelyek arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a vajda kezdetben (április–május) nem ellenezte volna a herceg 
29. „neminem unum sigillatim designans, non ausus plane quemquam nominare, prius quam principum 

animos exploraret. Tametsi quidam existiment Stephanum seorsum, inter amicos et quibus rem tuto 
committi credebat, fratris filio Georgio regnum obliqua petiisse oratione – ad id maxime tentandum pro-
vocatus Michaelis Selagii exemplo, qui itidem Transilvanam praefecturam gerens Matthiam Chugniadem 
Corvinum sororis filium, ut supra dictum est, regem creari Hungaros coegerat, quo scilicet Stephanus 
opera sua fratris filio rege titulo tenus constituto regimen rerum omnium sibidem vendicaret.” Tubero 
12. – Itt jegyzem meg, hogy a műről készített magyar fordítást (Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegy-
zések [Magyarország]. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 4. Közreadja Blazovich László, Sz. Galántai 
Erzsébet. Szeged, 1994.) az alábbiakban nem idézem, mivel a magam értelmezése több helyen eltérő.

30. Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 101., 231–232. (28–29. jegyzet) – Tubero leírását pletykának tekinti: Né-
meth Péter: A nyírbátori Szent-György-templom – új megvilágításban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 
41. (2006) 380. (14. jegyzet)
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megválasztását.31 Egy májusi követjelentés szerint, amely kiemeli, hogy Bátori ka-
tonaként Hunyadi János tanítványa volt, arról számol be, hogy a vajdának van egy 
Korvinnal egykorú unokaöccse (Györgyről van szó), akit fiaként nevel és a herceg 
szolgálatában tart.32 A vajdát nyilván azért mutatta be részletesen a jelentés írója 
a milánói hercegnek, mivel János herceg (potenciális) támogatójának tartotta. A 
milánói herceg természetesen Bátorit is felkérte korábban a herceg támogatására.33 
Ha a Tubero által említett Bátori-féle beszéd valóban elhangzott, akkor a vajda az 
országgyűlés elején esetleg Korvin megválasztására szólított fel.34 Más kérdés, hogy 
a júniusi események, amelyek majdnem a Korvin kezén lévő budai vár Bátoriék 
általi ostromában, végül július elején a csonthegyi ütközetben csúcsosodtak ki,35 
arra mutatnak, hogy a vajda hamar letett ilyetén szándékáról. Nyilvánvaló, hogy 
Korvin a vajda támogatását kívánta biztosítani azzal a lépésével, hogy átadta a 
Bátoriaknak a Somogy megyei Babócsa várát, amely a családot a Marcali László-
val megkötött kölcsönös örökösödési szerződés értelmében illetett meg. Az átadás 
idejéről és körülményeiről azonban csak annyit tudunk, hogy az Mátyás halálát 
követően, Korvin több familiárisának rábeszélésére történt.36 

A dalmát történetíró ezt követően úgy fogalmaz, hogy miután a vajda csalatko-
zott unokaöccsével kapcsolatban táplált reményeiben, a lengyel király fia, János 

31. Egy ápr. 6-i jelentés arról ír, hogy vannak jelei annak, hogy az országnagyok Korvin felé hajlanak, 
különösen Nagylucsei Orbán kincstartó, Bakóc titkár és az erdélyi vajda: DE IV. 161. – Az egyébként 
teljesen megbízhatatlan Szerémi György Bátorit is azok között említi, akik megesküdtek Mátyásnak 
fia megválasztására, majd elbeszél egy Visegrádon történt meseszerű jelenetet is Bátori főszereplésével 
(a herceg Bátoriékat vendégségbe hívja, de elhatározza, hogy lefejezteti azt, aki nem támogatja őt a 
királyválasztáskor. Bátoriék azonban észreveszik a cselvetést és haraggal távoznak). A végén megjegyzi, 
hogy Bátori esküszegése miatt „in magnam fatuitatem eweneret, et sic de mundo migravit”, valamint 
mindegyik esküszegő igen csúnya halállal lakolt. Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról 
1484–1543. (Monumenta Hungariae Historica II/1.) Közli: Wenzel Gusztáv. Pest, 1857. 29–30.

32. DE IV. 195. (1490. máj. 8.) Az olasz nyelvű követjelentés értelmezésében Teke Zsuzsa segített, amit 
ezúton is köszönök. – Az adatot nem ismerte Kubinyi A.: Báthory Miklós i. m. 26–27., akinél más 
adatokra támaszkodva mégis felmerült az, hogy az 1490-ben 30 év körüli György Bátori kedvenc 
unokaöccse lett volna. Adatai mellett ezt igazolhatná még az 1490. okt. 2-án kelt dévai zálogosítás is: 
a vajda az oklevélben unokaöccsei közül egyedül Györgyöt nevezte meg (DL 19679.). Azt azonban meg 
kell jegyeznem, hogy István vajda halála után a család birtokügyeiben még hosszú ideig csak őt neve-
zik meg a három unokaöcs közül. Ez arra utal, hogy egyedül György volt túl az ún. „törvényes koron” 
– ha Korvin Jánossal valóban egykorú volt, akkor kb. 17 éves lehetett –, így egyedül ő tartózkodhatott 
a vajda környezetében. 

33. A Sforza Lajos milánói herceg által ápr. 20-án Korvin János megválasztása érdekében Nagylucsei 
Orbánnak írott levél fogalmazványa alján azt olvashatjuk, hogy mások mellett Bátorinak is írtak egy 
azonos tartalmú levelet: DE IV. 178. – Bár fennmaradt egy keltezetlen, valószínűleg 1490 áprilisában 
kelt lista a Korvin Jánost támogató országnagyok névsorával, ezen nem csak Bátorit, hanem valamennyi 
politikai szereplőt feltüntették, tehát nem bizonyító erejű: DE IV. 166. – Talán éppen arra szolgált, hogy 
kitől kell támogatást kérni a herceg részére.

34. Meg kell persze jegyeznem, hogy a Tuberónál szó szerint idézett beszédből ez nem következik, ez 
ugyanakkor a szerző kitalációja.

35. Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 111–112. – Az összecsapást átmenetileg az egyik részről Nagylucsei és 
Bátori, másik részről Ernuszt Zsigmond és Újlaki Lőrinc herceg közötti tárgyalások akadályozták meg. 
– Bonfini beszámol arról, hogy Bátori és Kinizsi a Korvin-párt ellen léptek fel: Bonfini IV-IX-122. – Itt 
jegyzem meg, visszautalva egyben a fent írtakra, hogy nem tartom megalapozottnak azt az állítást, 
miszerint Bátori Korvinnak tulajdoníthatta kormányzói, sőt királyi reményei elvesztését: Kubinyi A.: 
Két sorsdöntő i. m. 23. 

36. DL 20346. (1495. aug. 8., regesztája: Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló-kori oklevelei 
az Országos Levéltárban. Kivonatokban közzéteszi Komjáthy Miklós. 3. közlemény. Somogy Megye 
Múltjából. Levéltári Évkönyv 6. Kaposvár, 1975. 28., 33. sz.), vö. Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak 
várbirtokai a kései középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006/3.) 316. – Még az sem 
kizárt, hogy valójában nem tényleges átadásra, hanem csupán jogigényről történő lemondásra kell 
gondolnunk.
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Albert herceg oldalára állt, akit levelében arra bíztatott, hogy legfeljebb 300 lovassal 
induljon el Magyarországra, mivel ez a létszám még nem teszi a herceget ellen-
szenvessé az országgyűlés előtt.37 Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a kiváló 
hadvezér hírében álló herceget katonai erényei szimpatikussá tették a katonabáró 
vajda szemében: nem sokkal Mátyás halála után ugyanis egy milánói követjelentés 
arról számol be, hogy a nem éppen vitézségéről nevezetes Ulászlót a „katonai párt” 
– talán nem tévedünk nagyot, ha Bátorit is e csoportosulás tagjának tekintjük 
– nem fogja megválasztani, ugyanakkor a lengyel király többi fiával szemben nem 
elutasítóak.38 Később ráadásul két olasz követjelentés azt az információt közli, hogy 
a lengyel herceg június 8. körüli, korántsem nagy létszámú tömegek általi királlyá 
kikiáltása mögött – ami az országgyűlésen fordulópontot jelentett és előidézte a 
magát ettől fogva választott királynak tekintő János Albert bevonulását az országba 
– éppen a vajda öccse, Miklós váci püspök állt. Igaz, e jelentések azt is hírül adják, 
hogy a vajda rögtön a helyszínen termett és rendre utasította az elkövetőket.39 A 
Bátorit a „lengyel párt” fejének tekintő szakirodalom egységes állásfoglalása szerint 
a vajda a kikiáltás után és miatt rögtön átállt a lengyel herceg bátyjának, Ulászló 
cseh királynak a pártjára.40

Azt azonban látnunk kell, hogy Tuberón kívül semmilyen forrás nem áll ren-
delkezésünkre azon régi hagyomány bizonyítására, miszerint a vajda a „lengyel 
párthoz” tartozott, sőt annak feje lett volna.41 (A történetíró persze később is több-
ször emlegeti a lengyel herceg Bátori iránti haragját, amiért ez elhagyta táborát.42) 
Ismerünk ugyanakkor egy forrást, amely első pillantásra alátámasztani látszik a 
történetíró értesüléseit. 1490. június 29-én Kassa város vezetősége levelet intézett 
a bártfaiakhoz, amelyben a következőkről számoltak be: két nappal korábban ismét 
Kassára jött Erasmus Kraydler – vélhetően saját polgártársuk –, aki előadta, hogy 
Bátori István, a lengyel kancellár és Kmytha Péter – ő sandeci, lublói és podolini 
kapitány volt ekkoriban – utasítására a lengyel királyhoz siet, hogy az utóbbi két 
úr hadseregével térjen vissza Magyarországra. A kassai polgárok ekkor megkér-
dezték tőle, hogy rendelkezik-e Bátori vagy más magyar úr levelével, mire ő azt 
válaszolta: nem, és kizárólag két régebbi levelet tudott bemutatni a kancellártól és 
Kmythától. A kassaiak ezért megtiltották neki, hogy tovább utazzon, de ő ennek 
ellenére lopva távozott a városból. A semlegességre törekvő polgárok természetesen 

37. Tubero 14.
38. Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 233. (240. jegyzet.)
39. Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 108., 234–235. (264. jegyzet)
40. Uo., illetve Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 19–20. – Érdekes, hogy egy pápának készített keltezetlen, 

igen részletes feljegyzés szerint az országnagyok kiegyeztek Korvin Jánossal (ez jún. 17-én történt), 
aki így beleegyezett János Albert megválasztásába („ipse vero iam ob horum vicissitudinem cum dictis 
dominis coronationi illustrissimi domini Alberti filii regis Polonie de facto consenserat”). A megállapo-
dás a Korvin-párthívek megérkezése miatt dőlt meg. DE IV. 184–185. (Ez az adat, hitelessége esetén, 
némileg átrajzolná mindazt, amit eddig az interregnumról tudunk.) – Figyelemre méltó, hogy Szerémi 
György Albert támogatói között olyanokat említ, akik később kimutathatóan a lengyel herceg pártját 
fogták: Tárcai, Perényi Imre és a Homonnaiak. Bátorit viszont az Ulászló-pártiak között említi: Szerémi 
i. m. 32. 

41. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 34. szerint arra, hogy a Bátori család rokonszenvezett Alberttel, az 
is bizonyíték, hogy a lengyel herceg, mielőtt Pest felé indult volna, átkelt Mezőtúrnál a Tiszán, hogy 
a Bátori birtokok közelébe jusson. A baj azonban az, hogy az ennek kapcsán hivatkozott forrás (DL 
56267., 1494. jan. 15.) nem említi azt, hogy Mezőtúr 1490–1491-ben pontosan mikor került kapcsolatba 
a lengyelekkel. Albert – itineráriuma alapján – bizonyosan nem kelt át a Tiszán, így e feltevés elesik.

42. Tubero 44. például megemlíti, hogy mikor Ulászló Bátorit János Albert táborába küldi, a herceg a 
vajda hűtlenségétől való sértettségében hangsúlyozza: Bátori hívta őt be leveleivel az országba.
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kijelentették, hogy Kraydler nem az ő utasításukra jár el.43 Ha elfogadjuk Kraydler 
azon állítását, hogy a vajda is utasította e lépésre, akkor Tuberónak igaza van, ám 
nem tekinthetünk el attól sem, hogy már a kortárs kassaiak is gyanúsnak tartották 
polgártársuk e kijelentését, amire bizonyítékot vártak, de nem kaptak. Még ha el 
is fogadjuk Bátori vajda kapcsolatkeresését a lengyel herceg irányába,44 ezt látha-
tóan nem nyilvánosan tette, azaz szándékosan fenntartotta a lehetőségét annak, 
hogy végül más jelöltet támogasson. Egy valami bizonyosnak látszik: a június 8-i 
kikiáltás Bátori pártállásában nem hozott fordulópontot. Magam a helyzetet úgy 
képzelem el, hogy Ulászló július közepi megválasztásáig a politikusok zöme nem 
kötelezte el magát egyértelműen egyik fél mellett sem, hanem kivárt és nyilván 
egyszerre több vasat is a tűzben tartott.

Nem kizárt, hogy a vajda választásában végül az özvegy királynéhez fűződő 
politikai kapcsolata is szerepet játszott. Erre maga Tubero is utalt, amikor Bátori 
pártváltoztatásával összefüggésben előadta, hogy egyesek – tévesen – úgy vélik: a 
királyné megvesztegette a vajdát.45 Amellett, hogy Bátori kormányzói kinevezésének 
ötlete – mint láttuk – nyilván a királyné környezetéből származott, későbbi forrá-
sok is arra utalnak, hogy Bátorit a kortársak Beatrix támogatói között tartották 
számon. Erről kivétel nélkül itáliai követjelentések tájékoztatnak: Ulászló király 
1490. szeptemberi koronázása után például azt halljuk, hogy a királyné ügyét 
leginkább a vajda, Szapolyai István gróf és István szerémi püspök, személynök 
támogatja.46 Ebbe a sorba tartozik, bár túlzottan általános jellegű adat, hogy az 
1492. évi országgyűlés idején Bátori volt az egyik báró, aki – vélhetően a király 
akarata ellenére – meghívta az Esztergomba visszavonult királynét Budára.47 Az 
azonban igen beszédes, hogy a vajda halála után, 1493 júliusában kelt jelentések 
egyértelműen Beatrix elsődleges támogatójának (primario amico) nevezik.48 A kérdés 
jelen esetben az: felhasználhatjuk-e ezeket az értesüléseket arra, hogy megértsük 
a vajda politikáját a nyilván sűrű ad hoc lépésekkel tűzdelt interregnum idején? 
Azaz lehet-e arra következtetnünk, hogy a vajda Mátyás halála után általában 
Beatrix érdekeivel összhangban, vagy legalábbis azokra tekintettel politizált? 
Ezt elképzelhetőnek tartom, hiszen sok mindent megmagyarázna, elsősorban 

43. DF 215567. – Az oklevél regesztája teljesen félrevezető: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319–1526. 
Összeállította Iványi Béla. I. kötet. 1319-től 1501-ig. Budapest, 1910. (a továbbiakban: Bártfa I.) 2800. 
sz. (A német nyelvű levél értelmezésében Skorka Renátától kaptam segítséget, amit ezúton is köszönök 
neki.) – Eperjes már jún. 16-án tudatta Bártfával, hogy Budáról egy lengyel nemes Lengyelországba 
utazik, hogy behívja az országba János Albertet: DF 215564. Regeszta: Bártfa 2797. sz.

44. Itt jegyzem meg, hogy János Albert követe 1490. aug. 31-én azzal érvelt, hogy ura nem csak a nemesség 
és a városok által, hanem „et insuper per multos barones notabiles, qui mox post mortem regis Mathie 
nunccios et litteras ad suam maiestatem atque eiusdem genitorem in facto isto miserunt, fuisset rex 
Hungarie dicte electus et declaratus”. DF 215590. (Regesztája: Bártfa 2822.) – Az idézet forrásértéke 
persze kérdéses és a „multos” is nyilván túlzó. 

45. Tubero 19.
46. 1490. nov. 1. Milánói követjelentés: „Dice che lo Vayvoda et lo Conte Stephano et Abbate Stephano 

favoregiano multo le cose de la Serma Regina.” Beatrix oklt. 173. – Ugyanitt olvashatjuk, hogy Bátori is 
azok között volt, akik Ulászló részéről esküt tettek arra, hogy a király feleségül veszi Beatrixot.

47. Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai. Első füzet. 
Budapest, 1890. (a továbbiakban Óváry) 695. sz. (1492. ápr. 2.) – Bátorit követően a forrás még Kinizsit 
és Korvin Jánost említi meg név szerint.

48. Egy követjelentés 1493. júl. 3-án ezt írja: „era molto in favore de la Maestà de Madona”. Thallóczy 
Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450–1527. Az oklevéltárat szerk. Horváth Sándor. (Mo-
numenta Hungariae Historica, Diplomataria 40.) Budapest, 1915. (a továbbiakban: Jajcza) 100. – Egy 
júl. 20-i velencei irat szerint: „Essendomi apresso pur questa matina confirmato la morte de Batre 
Stephano, de li primi baroni del Re de Ungaria et primario amico de la regina de Ungaria, per Messer 
Luciano Ungaro.” Rukovet 184.
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az Ulászló pártjára való átállást, ami így nyilván nem János Albert kikiáltásával 
állna összefüggésben, hanem a cseh király Beatrixnak tett házassági ajánlatával, 
illetve azzal, hogy a királyné az országnagyokkal egyetértésben a kortársak által 
férfiszépségnek tartott Ulászlót választotta férjéül.

A királynéval fennálló jó kapcsolatra utalhat talán a csonthegyi ütközet lefolyá-
sa is. Mint jól ismert, a Budáról a szent koronával és kincstárával a délvidék felé 
tartó Korvin János herceget 1490. július elején Bátori és Kinizsi – a királyné és az 
országnagyok csapataival – a Tolna megyei Szabaton falu melletti Csonthegynél 
(vagy Csontmezőnél) utolérte és szétverte.49 A csata – melynek leírásakor Tubero 
nem hallgatja el a vajda idős kora ellenére megmutatkozó hősiességét, harcedzett-
ségét és könyörületességét50 – véleményem szerint nem volt elkerülhetetlen, azt 
támadásukkal Bátoriék kényszerítették ki. Az összecsapás viszont egyértelműen 
hozzájárult a királyné támogatói körének bővítéséhez: a csata eredményéről hallva 
ugyanis a Korvin környezetébe tartozó urak, de leginkább familiárisaik birtokait 
Beatrix azonnal lefoglaltatta és eladományozta.51 A foglyokat július 12-én a Budára 
diadalmenetben bevonuló vajda a királyné elé vezette.52 Bátori Ulászló oldalára ál-
lásával nem volt komoly akadálya annak, hogy a cseh uralkodót a hónap közepén 
az országgyűlés királlyá válassza. 

2. A választástól a koronázásig

Ulászló királlyá választását és a Korvinnal való kiegyezést követően a rendek 
megfogalmazták a választási feltételeket, majd megválasztották a királyt fogadó 
küldöttséget, amelyben természetesen első helyen helyet kapott a világiak között 
Bátori is.53 A küldöttség július 30-án Rozgonyi László semptei várában szállt meg,54 
és másnap innen mentek a közeli Farkashidára, hogy találkozzanak a majdnem 
két hete a határ magyar oldalán vesztegelő új uralkodóval és elfogadtassák vele a 
választási feltételeket, illetve megerősíttessék vele a Korvinnal kötött szerződést.55 
Ezt követően már a király társaságában vonultak vissza Semptére, ahol a házi-
gazda megvendégelte Ulászlót.56 A vajda azonban hamarosan búcsút vehetett az 
uralkodótól, hogy előresiessen Budára, nyilván a főváros védelmére – János Albert 
hadaival ugyanis már Pest felé tartott –, illetve az sem kizárt, hogy egyben a király 
ünnepélyes fogadásának az előkészítésére. Augusztus 9-én ugyanis Nagylucsei Or-

49. Bonfini IV-IX-146–159., Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János 1473–1504. (Magyar történeti 
életrajzok) Budapest, 1894. 145–148., Fraknói V.: II. Ulászló i. m. 113., Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. 
m. 22–24. 

50. Tubero 28. elbeszéli, hogy a szintén tapasztalt katona Székely Jakab megfutamodott a vajda elől, 
aki egy ellene támadó, nála fiatalabb és erősebb, de kevésbé tapasztalt lovagot könnyedén legyőzött, 
de életben hagyott.

51. Bár a Korvinnal való újabb megegyezést követően, július végén ezeket az adományokat érvénytele-
nítették (Neumann Tibor: II. Ulászló koronázása és első rendeletei. Egy ismeretlen országgyűlésről és 
koronázási dekrétumról. Századok 142. [2008] 322.), egyes adománybirtokok csak a következő évben 
kerültek vissza régi birtokosaikhoz. Lásd pl. DL 19707., DL 19720.

52. Bonfini IV-IX-171.
53. Bonfini IV-IX-188.
54. DF 240739. (Meg nem nevezett országnagyok levele Pozsonyhoz. Regesztája: Archív mesta Bratislavy. 

Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Vypracovali: D. Lehotská, D. Han-
dzová, V. Horváth, Z. Hrabuššay, N. Merglová. Praha, 1956. [a továbbiakban: Inventár] 3910. sz.)

55. Kubinyi A.: A királyi tanács i. m. 65. – A Korvin-szerződés megerősítésénél Bátori a négy főpapot 
követően feltüntetett hét báró közül az első helyen szerepel. Jajcza 67.

56. Bonfini IV-IX-223.
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bán és Tuz Osvát zágrábi püspök társaságában a fővárosból állítólag ő is kivonult 
a Buda felé tartó király elé.57

A Budára bevonuló s ott trónra ültetett király és a tanács augusztus 12-én 
gyorsan kiküldte meghívóit a szeptember 14-re kitűzött székesfehérvári koronázás-
ra.58 Bátori mindvégig királya mellett maradt, hiszen János Albert herceg jelentős 
haderővel még mindig a közelben, Pest környékén táborozott. A két testvér kö-
zötti – átmenetinek bizonyuló – békekötést, amelyet követően a herceg megkezdte 
visszavonulását az ország északkeleti részei felé, Filipec kancellár és Bátori hozta 
tető alá, akik Ulászló követeiként két-három egymást követő napon tárgyalásokat 
folytattak a lengyel herceggel.59

A koronázásig hátralévő egy hónap politikai tárgyalásokkal és készülődéssel 
telt el. Midőn augusztus közepén Korvin János herceg személyesen is meghódolt 
az uralkodónak, Bátori, Filipec, Nagylucsei és Bakóc Budán szövetséget (ligát) kö-
tött Korvinnal és támogatóival, azaz Ernuszt Zsigmond pécsi püspökkel, Beriszló 
Bertalan vránai perjellel és Ráskai Balázs budai várnaggyal.60 A szakirodalom 
állítása szerint ez egyike volt azon főúri ligáknak, amelyek befolyásolták az ország 
Jagelló-kori történetét és megkötötték az uralkodó kezét.61 Magam azonban ezt 
egészen másképp látom: Bátori és a három püspök – a tulajdonképpeni „király-
csinálók” – e pillanatban ugyanis egyértelműen a királyi hatalom letéteményesei 
voltak: Ulászló a koronázásig nem volt szuverén uralkodó,62 és az interregnum 
történései jól mutatták, hogy a vajda, a kancellár, a kincstartó és a győri püspök-
titkár Bakóc voltak az események tényleges irányitói. A szövetségkötés hátterében 
véleményem szerint az állt, hogy az Ulászló-párt vezetői biztosítékot kívántak adni 
Korvinnak és támogatóinak arra vonatkozóan, hogy vagyonukat, méltóságukat és 
tisztségeiket részükről – egyben a király részéről – nem fenyegeti veszély, utóbbiak 
pedig e biztosíték birtokában megerősítették azon ígéretüket, hogy felsorakoznak 
az új uralkodó mellett. A szerződés 8. pontja például kimondta, hogy egyikük sem 
„pártolhat el az országtól (regnum)”63 – márpedig az ország, azaz az ezt reprezentáló 
országgyűlés Ulászlót választotta meg királynak. Olvasatom szerint tehát e liga 
nem Ulászló hatalmának rovására, hanem éppen erősítésére, Korvin hűségének 
biztosítására irányult. Ezek után nem tűnik furcsának az sem, hogy a herceg 
vezető familiárisa, Ráskai Balázs megtarthatta a kulcsfontosságú budai várnagyi 
és udvarbírói tisztséget. Magától értetődő, hogy a liga mögött nem egy hosszú 
távra tervezett szövetséget kell látnunk, hanem azon törekvést, hogy a pillanatnyi 
helyzetet a lehetőségekhez mérten konszolidálhassák. 

Bátori annyiban még tovább is erősítette hatalmát, hogy augusztus végén az 
ő és Nagylucsei kezére adták a Visegrádról Budára szállított szentkoronát.64 A 
szeptember 19-én, Fehérvárott megtartott koronázás után – a szertartáson a király 

57. Bonfini Bátorit az augusztus 9-i eseményeknél azok között említi, akik a város őrzésére maradtak hátra: 
Bonfini IV-X-21. – Tubero 37. a királyt fogadó küldöttség vezetőiként Bátorit és Bakócot említi.

58. Neumann Tibor: II. Ulászló i. m. 316–317.
59. Bonfini IV-X-44–45. – Vö. Tubero 41–42.
60. DL 19669. (1490. aug. 15.)
61. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 27.
62. Kubinyi A.: A királyi tanács i. m. 71. – Neumann T.: II. Ulászló i. m. 336.
63. „Postremo, quod sub confidencia huius lige et confederacionis nullus nostrum a regno isto deficiat 

…” DL 19669.
64. Bonfini IV-X-60–61. szerint Osvát zágrábi püspök aug. 29-én hozta Budára a koronát, majd két 

koronaőrt választottak, Nagylucseit és Bátorit, végül díszes menetben a királyi palotába vitték, ahol a 
koronázás napjáig György csanádi püspök őrizetére bízták.
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mellett lépdelve Bátori vitte a királyi jogart65 – ezt a lépést az egyidőben tartott 
országgyűlés, illetve a hónap vége felé kibocsátott törvényében a király is megerő-
sítette. Az első koronaőrök egészen halálukig viselték e tisztséget és birtokolták 
ezzel összefüggésben a korona őrzési helyéül szolgáló Visegrád várát. A vajda e 
tisztségében helyettesének testvérét, Andrást jelölte ki, aki majd halála után egy 
fél évig szintén viseli a koronaőri méltóságot.66

A fehérvári koronázási országgyűlésen tartózkodó vajda szeptember 24-én 
Perényi János királynéi ajtónállómesterrel együtt egy nagy jövőre előretekintő 
szerződést kötött Meggyesaljai Móroc Istvánnal.67 A felek közötti kölcsönös örökö-
södés biztosítása mögött természetesen az állt, hogy Mórocnak nem voltak fiági 
örökösei, miáltal a tekintélyes vagyon a koronára szállt volna, ha nem rendelkezik 
róla előzetesen a két szomszéd báró – talán egyben barátai –, Bátori és Perényi 
részére, akik viszont csak a rend kedvéért sorolták fel vagyonukat, hiszen előb-
binek ekkoriban három unokaöcse, utóbbinak három fia volt. A vajda és Perényi 
viszont segítséget ígértek Mórocnak a birtokai ügyében zajló perekben, ami persze 
kimondatlanul azt jelentette, hogy segédkezet nyújtanak egyes felsorolt, de nem 
Móroc kezén lévő birtokok (a Verőce megyei Berzőce kastély, a Zala megyei Szigliget 
vár, a Győr megyei mórichidai uradalom stb.)68 visszaszerzéséhez, továbbá köte-
lezettséget vállaltak arra, hogy bizonyos Szatmár megyei birtokokat 2000 forintos 
zálogértékben Móroc halála után özvegye kezén hagynak. Móroc ekkoriban csak 
a Szatmár megyei szinyéri várhoz és meggyesi kastélyhoz tartozó, önmagukban 
is jelentős uradalmakat birtokolta, esetleg még a Körös megyei zdenci kastélyt, 
amelyet viszont hamarosan elveszít. A szerződés úgy intézkedett, hogy a két szat-
mári uradalom a Bátoriak és Perényiek közös jussa lesz, míg Zdenc az előbbiek 
kizárólagos tulajdona. Mint majd látjuk, az e szerződéssel keletkező jogigények 
haláláig foglalkoztatták István vajdát. A megegyezés persze csak az által emelke-
dett jogerőre, hogy a Budára a főpapok és bárók társaságában visszatérő király 
szeptember 28-án saját aláírásával ellátott oklevelével megerősítette azt. Ebben az 
uralkodó nem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy a két Bátori, Móroc és Perényi 
„bölcs tanácsaikkal és erős hadaikkal” tevékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy a 
belső ellenségeskedések lecsillapodjanak és őt királlyá válasszák.69  
65. Bonfini IV-X-76. – A koronázás időpontjára: Neumann T.: II. Ulászló i. m. 318. – Bonfini arról is 

beszámol, hogy a koronázás után, mikor a király a külvárosba ment a nemesek közé, ezek nevében 
(rei publice nomine) Bátori kérte őt, hogy erősítse meg a nemesség kiváltságait: Bonfini IV-X-111., vö. 
Neumann T.: uo. 334.

66. Neumann T.: II. Ulászló i. m. 332–334. – Itt bizony hibáztam, amikor a milánói követjelentésben szereplő 
neveket azonosítottam. István grófot ugyanis Bátori Istvánként azonosítottam, hiszen őt országbírói 
címéből adódóan megillette a comes cím. Az olasz követjelentések Conte Stefanója, illetve a német for-
rások Graf Stefanja azonban egyértelműen Szapolyai Istvánt takarják. Tévesztésem oka az volt, hogy 
a források nem említik Szapolyai jelenlétét a koronázáson és a párhuzamosan tartott országgyűlésen. 
A „vajda” ezek alapján tehát mégis Bátori Istvánt jelenti.

67. DL 71026. (Kiadása: Sopron vármegye története. Oklevéltár II. [1412–1563] Szerk. Nagy Imre. Sopron, 
1891. 562–565., kivonata: A Perényi család levéltára 1222–1526. [A Magyar Országos Levéltár Kiad-
ványai II. Forráskiadványok 44.] Közzéteszi Tringli István. Budapest, 2008. [a továbbiakban: Perényi] 
632. sz.). – A Móroc-hagyaték ügyéről összefoglalóan: Horváth R.: Az ecsedi Bátoriak i. m. 318–320., 
Neumann Tibor: Verbőci István 1520. évi utazásai Szatmár megyében. A somlyói Bátoriak és a Móroc-
örökség. Uo. 290–304.

68. Horváth R.: Az ecsedi Bátoriak i. m. 318–320.
69. „ipsi nanque prudentibus consiliis et potentibus armis pro honore nostro regio conservando et pro 

tutanda libertate et tranquillitate regni nostri manifestis periculis sese obiecerunt, quorum cooperaci-
one factum est, ut sublatis internis scismatibus et civilibus bellis, que antea et voluntates et mentes 
quorundam regnicolarum nostrorum non solum a sese, verum eciam ab obediencia nostra distraxerant, 
concorditer nos naturalem eorum regem et dominum recognoverunt et susceperunt cum effectu”. Az 
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3. A háborúk

Ulászló és környezete számára augusztusban már nyilvánvaló volt, hogy az ország 
többfrontos háború előtt áll. Egyre érkeztek ugyanis a hírek arról, hogy a béke-
megállapodás ellenére a Pestről visszavonuló János Albert nem fogja elhagyni az 
országot: a lengyel herceg végül szeptemberben ostrom alá is vette Kassa városát, 
és állítólag a vajda birtokait  különösen sanyargatta bosszúból, amiért az elpártolt 
tőle.70 Másfelől Miksa római király is felállította hadseregét, amellyel a szeptemberi 
fehérvári országgyűlés idején már az országhatáron állomásozott. Tovább fokozta az 
ijedtséget, hogy aggasztó hírek futottak be egy esetleges török támadásról is.71 

Nagylucsei és Bátori szeptember 2-án, Budáról írott levelükben még azzal 
igyekeztek megnyugtatni a kassai polgárokat, hogy a megkötött béke értelmében 
bíznak a lengyelek országból történő kivonulásában. Persze ígéretet tettek arra, 
hogy szükség esetén segítséget nyújtanak, a veszélyről beszámolnak a királynak, 
cserébe viszont napi tájékoztatást kértek a polgároktól.72 Az ostrom kezdete utáni 
napokban a király érthetően testvérét tekintette az elsődleges veszélyforrásnak, 
ezért leveleiben a herceg elleni személyes hadbavonulásáról írt.73 Ezt az elképzelést 
azonban a fehérvári tanácsüléseken elvetették, hiszen közben hírek érkezhettek 
a német sereg létszámáról és helyzetéről. Ennek megfelelően a király úgy döntött, 
hogy a németek ellen vonul.74

Ulászló természetesen Bátorinak a várható harcokban kulcsszerepet szánt: 
látszólag őt és Kinizsi Pált tette meg az ország központi területein állomásozó, 
aligha jelentős létszámú királyi hadak vezetőivé, hiszen láthatjuk majd, hogy a 
két kipróbált katona az elkövetkező két hónapot egymás társaságában töltötte. 
Ennek biztosítására október 2-án, Budán oklevelet bocsátott ki a vajda részére, 
amelyben az erdélyi vajdai honorhoz tartozó Hunyad megyei Déva várát és ura-
dalmát 16 ezer forint értékben zálogba bocsátotta a vajdának és családjának. A 
diploma a korabeli oklevelekhez képest jóval bővebben ecsetelte a vajda érdemeit, 
például kiemelte, hogy az ország (tota res publica) Bátorinak köszönhetően fogadta 
el őt törvényes uralkodójának. Az összeg a király és Bátori közötti „mértéktartó 
számadás” (modesta ratio) eredménye volt, ennek tételeit pedig a fel nem sorolt 
egyéb szolgálatokon kívül az erdélyi vajdaság és várainak védelmi, illetve a vajdai 
hadsereg fenntartási költségei képezték, amelyeket a vajda Ulászló megválasztása 
idején önként magára vállalt.75 Magától értetődő, hogy Bátori az eleve kezén lévő 

oklevélnek mind a három eredeti példánya fennmaradt, de csak az első, Bátori részére kiállított példá-
nyon – hátoldalán olvasható, hogy ad partem Bathori – található királyi aláírás: DL 19677., DL 71027. 
(Kivonata: Perényi 633. sz.), DL 72053., a másolatok felsorolásától itt eltekintek. – Itt jegyzem meg, hogy 
fennmaradt egy keltezetlen, gyanús hitelű 16. századi másolat, amely Ulászló kötelezvényét tartalmazza, 
amellyel megígérte Bátori vajdának, testvérének, Andrásnak és Perényi Jánosnak, hogy Móroc István 
birtokai kapcsán senkinek nem tesz királyi jog-adományt és nem nyilvánítja beleegyezését, csak nekik: 
DL 19934. Ha az oklevél hiteles, akkor elképzelhető, hogy ugyanebben az időszakban kelt.

70. „Itaque Alberthus … aedes quoque Stephani Batheri in Transistrana regione positas, ei, ut dictum 
est, praecipue iratus, funditus evertit.” Tubero 45.

71. Az eseményekre l. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 29–39.
72. DF 270691. (Kiadása: Sprawozdanie z Poszukiwań na Węgrzech. Dokonanych z Ramienia Akademii 

Umiejętności. Przez Władysława Barana, Jana Dąbrowskiego, Jana Łosia, Jana Ptaśnika i Stan. Zacho-
rowskiego. Kraków, 1919. [a továbbiakban: Sprawozdanie] 62–63., no. 150.)

73. Neumann T.: II. Ulászló i. m. 331. (86. jegyzet)
74. Uo. 331–332.
75. DL 19679., vö. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. V. kötet. 

Budapest, 1913. 44. – Kubinyi András a dévai zálogosítást azzal hozta összefüggésbe, hogy a nem 
teljesen megbízható Bátorit így kellett eltántorítani János Albert pártjáról (Kubinyi A.: Két sorsdöntő 
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uradalom iktatásával nem sietett, arra csak a harcok végeztével, 1491 augusztu-
sában kerített sort.76

Bátori október 7-én arról értesítette Kassát, hogy másnap Kinizsi Pállal és más 
bárókkal együtt, a király és az ország teljes haderejével útnak indul felmentésükre, 
és kérte, hogy tartsanak ki a király hűségén.77 Bár nem tartom kizártnak, hogy 
a két hadvezér valóban tervbe vette Kassa felmentését, a teljes királyi haderő 
emlegetése mégis azon hitegetések – ha úgy tetszik, a védekezők lelkébe reményt 
csepegtető ígéretek, és egyszersmind az ellenség megtévesztésére szolgáló híreszte-
lések – sorába illik, amelyekből Kassának és a környező városoknak bőven kijutott 
ebben az időben.78 Október 4-én mindenesetre Miksa átlépte a határt,79 és ez a két 
katonabárót is új feladatok elé állította. Úgy tűnik, hogy Bátori ezidőtájt mindvégig 
királya mellett maradt Budán: október 11-én és 25-én legalábbis bizonyosan itt 
tartózkodott,80 talán a németek elleni hadjárat szervezésével foglalatoskodva, és 
részt vett október 4-én Ulászló és Beatrix királyné szomorú sorsú titkos házas-
ságkötésén is.81

A legnagyobb baj ugyanakkor az volt, hogy Ulászlónak nem volt számottevő 
serege, és persze pénzben sem bővelkedett. A király mindenesetre november első 
napján elindult Pozsony felé, Nagylucseivel, Bakóccal és Bátorival, hogy a Pozsony 
és Nagyszombat között állomásozó fekete sereggel megegyezzen és Ausztriára tá-
madjon.82 Bár valóban elképzelhető, hogy Bátori is Pozsonyba utazott,83 az utat 
ugyanakkor egy rövid kitérővel tette meg: november 3-án meglátogatta testvérét, 
Miklós püspököt Vácott. Ezen a napon kelt levelében a szebeni polgármestertől 
sürgösen pénzt kért, egy bizonyos hatezer forintos összeg hátralékait.84 A főösszeg 
minden bizonnyal az április végén a királyi tanács által a szász székekre kirótt adó 
Szebenre eső részét jelentette, ami így még fél év után sem folyt be teljes egészében 
a vajdához és embereihez.85

Miksa hadseregének gyors előrenyomulása miatt a király és a tanács Bátorit és 
Kinizsit Székesfehérvár megerősítésére küldte, akik a római király seregének láttán 
550 katonát hagytak a városban és Fehérvárról Tatán keresztül Budára vonultak 
vissza, „hogy az ország érdekében jobb időkre tartogassák magukat”.86 Minthogy 

i. m. 35.). Magam természetesen a fentiek fényében ezt a véleményt nem osztom, a vajda egyszerűen 
benyújtotta a számlát, amit a király megválasztásában játszott szerepe és katonai hatalma miatt köny-
nyedén megtehetett.

76. DL 27556–27557. – Vö. Horváth R.: Az ecsedi Bátoriak i. m. 323. – Bátori dévai birtoklásának végpontja 
kétséges, valószínűleg 1493 elejéig birtokolta a váruradalmat, lásd alább.

77. DF 270692. (Kiadása: Sprawozdanie 64–65., no. 154.)
78. Neumann T.: II. Ulászló i. m. 332.
79. E. Kovács Péter: Miksa magyarországi hadjárata. Történelmi Szemle 37. (1995) 41.
80. DF 261919. (relációs jegyzetben), DF 245120. (Bátori parancsa alvajdájának, Telegdi Istvánnak.)
81. Beatrix oklt. 224.
82. Bonfini V-I-24. – A király talán nov. 3-án Somorján (DL 28343. – csonka oklevél), 4-én viszont már 

bizonyosan Pozsonyban (DF 203971. – Sopron I/6. 78–79.) van.
83. A király nov. 6-án oklevelet bocsát ki Pozsonyban „ex declaracione fidelis nostri magnifici comitis 

Stephani de Bathor waywode”. Eszerint Mátyás király három, a vajda által Szebenben hagyott ágyúját 
a szebenieknek az alvajda utasítása szerinti helyre kellett szállítaniuk, mivel a vajdának szüksége van 
rá. DF 245125.

84. DL 46148.
85. 1490. jún. 29-én Telegdi alvajda is kérte Szebentől ura náluk lévő pénzének átadását: DL 46142. 

– Kubinyi András a novemberi oklevelet úgy értelmezte, hogy Bátori az uralkodó kárára tette rá a ke-
zét a szászok adójára. Mivel azonban az adót még az interregnum alatt vetették ki, ez nem tartható: 
Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 35.

86. „ut se ad meliora rei publice tempora reservarent”. Bonfini V-I-36–42. – Tubero 52. említi Bátori és 
Kinizsi ezen küldetését, 55. szerint pedig a két vezér 500 katonával tért vissza Budára.
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Miksa november 17-én egy rohammal elfoglalta a koronázó várost,87 óvatosságuk 
érthető is volt. A vajda állítólag megkönnyezte Fehérvár elestét.88 Társával ekkor 
minden erejével Buda erősítéséhez látott.89 Ebbéli tevékenysége közepette ügyesen 
azt a hírverést keltette, hogy János Albert békét kötött testvérével, Ulászló pedig 
óriási haderővel közeledik.90 A magyarok szerencséjére azonban a német zsoldosok 
körében zendülés ütött ki, így Miksa visszafordulásra kényszerült.91

A római király pénz- és élelmiszerhiány miatti visszavonulása fordulópontot 
jelentett. A még mindig együtt tevékenykedő Bátori és Kinizsi december 7-én, Bu-
dáról Kassához írott levelükben némileg propagandisztikus éllel hírül adták, hogy 
Miksa, midőn hallott Ulászló és hadserege érkezéséről, magát veszélyben érezve 
elmenekült és már ki is ment az országból. Beszámoltak arról, hogy Ulászló óriási 
haderővel közeledik és hat napon belül Egerben lesz, valamint kissé hetvenkedve 
hozzátették, hogy „ha a lengyeleknek két olyan hadvezére is lenne, mint amilyen 
Albert herceg, akkor sem tudnának nekünk ellenállni”.92 A hat nap persze ismét 
erős túlzásnak bizonyult. A király ugyanis ekkor még Nagyszombatban tartózko-
dott, és csak karácsonyra ért Budára, hogy aztán újév után elindulva 1491. január 
12-én érjen Egerbe.93

A Kassa felmentésére indított téli hadjárat óriási hadi teljesítmény volt. Bár a 
király személyesen vezette hadait, a hadsereg katonai irányítása minden bizonnyal 
Bátori feladata volt, aki végig a király mellett tartózkodott.94 A vajda helyettesén, 
Telegdi alvajdán keresztül az erdélyi hadakat is mozgósította, azzal érvelve, hogy 
a lengyelek betörhetnek Erdélybe is, de vélhetően ezeket is Kassa alá akarta vezé-
nyelni.95 A hadjáratot nehezítette és lassította, hogy állítólag szüntelenül hóvihar 

87. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 31., E. Kovács P.: Miksa i. m. 42.
88. „Stephanus Bather ubi accepit Albam amissam esse, periculo simul regni, simul gloriae motus inge-

muit, lachrymisque non temperavit …” Tubero 56.
89. Dec. 11-én Váradi Péter kalocsai érsek azt írja: Budát úgy megerősítették, hogy bevehetetlennek 

tűnik: DL 82029.
90. „Et quia plerunque in bello falsa quoque magni momenti esse solent, spargit famam Alberthum cum 

fratre in gratiam redisse, Boëmosque ingenti manu contracta Hungaris subsidio adventare.” Tubero 56. 
– Bonfini V-I-67. úgy fogalmaz, hogy Bátoriék azért erősítették meg a várost, hogy meg tudják tartani 
mindaddig, amíg a cseh hadakkal közeledő Ulászló meg nem érkezik. Itt azonban minden bizonnyal 
Tuberonak van igaza, hiszen Ulászló csak egy hónappal később indult el hadaival Nagyszombatból.

91. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 31–32., E. Kovács P.: Miksa i. m. 43.
92. „nunc ista nova felicia vobis significamus, quod regia maiestas cum ingenti et maxima potencia 

veniet et infra sex dies in Agria constituetur, et nos cum sua maiestate erimus et in subsidium vestri 
transibimus et speramus in Deo, quod si duo duces tales essent, sicut est ipse Albertus dux, eciam 
non posset nobis obstare. Preterea rex Romanorum audiens regiam maiestatem cum maxima potencia 
venire, formidans se periclitari disfugit et iam de hoc regno exivit”. DF 270693. – Ugyanezen a napon 
egy azonos tartalmú, de fogalmazásában eltérő levelet is intéztek Kassához: DF 270694.

93. A király dec. 23-án Esztergomban keltez (DF 240720., regesztája: Inventár 3927. sz.), Budán először 
25-én (DL 19700.). Jan. 12-én érkezik meg Egerbe (DF 269731., DF 215651.).

94. Egy Muhin, január 18-án kelt királyi oklevél említi őt, mint „qui nunc continue lateri nostro adheret”. 
DF 245133. – Ez alapján valószínű, hogy a király társaságában újév után hagyta el Budát (jan. 6. után), 
és Hatvan–Eger (jan. 12–16.)–Muhi (jan. 17–19.)–Szikszó (jan. 26.)–Gönc (jan. 31.–febr. 4.)–Szina (febr. 
7.) útvonalon érkezett Kassa alá, legkésőbb febr. 14-én (DF 270685.). – A királyi itinerárium adatainak 
közlésétől most eltekintek.

95. Telegditől 1490. dec. 20. és 1491. jan. 11. között nyolc mozgósítási parancs is fennmaradt (DF 
245128–245130., DF 245376., DF 245381–245383., DF 245412.), valamennyi a szebeni polgármeste-
rekhez, illetve királybíróhoz címezve. Ezekben először a lengyelek esetleges támadásával érvel, később 
azonban csak a defensio regni-t emlegette. A szászok nem akarták kiállítani hadaikat, de vélhetően 
végül kénytelenek voltak ezt megtenni. Az utolsó levélből kiderül, hogy már többen összegyűltek a 
király szolgálatára. Az erdélyi kontingens későbbi szerepéről nem tudunk. Telegdi következő oklevele 
ápr. 11-én kelt, ami egy ápr. 6-i oklevéllel (DF 245140.) együtt valószínűsíti, hogy az erdélyi hadakkal 
együtt részt vett a hadjáratban. Ezt igazolja egy 1496. évi végrendelet utalása is, miszerint egy székely-
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tombolt. Bonfini feljegyezte, hogy a Kassa alatti táborban Bátorira ráomlott a sát-
ra, ami alól alig tudták kimenekíteni.96 A Szapolyai István csapataival kiegészült 
magyar hadsereg Kassa alatt legkésőbb február 14-től farkasszemet nézett a len-
gyel haddal, de a két testvér végül február 20-án megegyezett, így a döntő ütközet 
elmaradt. A békeszerződést a 13 báró között elsőként Bátori is megerősítette.97 
A vajda még ezen a napon gyorsan hírül adta levelében Szebennek a jó hírt, és 
közölte, hogy másnap bevonulnak Kassára.98

Bátori egészen március közepéig a király mellett maradt Kassán.99 A tavasz első 
sugaraira aztán az uralkodó környezete elhatározta, hogy visszavonul Budára és 
hozzákezd Székesfehérvár visszafoglalásához. Március 16-i levelében Bátori azt írta 
Szebennek, hogy másnap elindul Kassáról és a németek ellen vonul, és reméli, 
hogy ezt követően hamarosan Erdélybe mehet.100 A vajda – vélhetően a királlyal 
együtt – hamarosan el is indult a főváros irányába.101 A fehérvári támadást azonban 
hónapokig késleltette az, hogy az uralkodó nem tudta kifi zetni cseh zsoldosainak 
megszolgált bérüket. Végül a hadjárat fővezérévé (supremus capitaneus) kineve-
zett Bátori június 5-én hagyta el Budát, hogy Bánhídán seregszemlét tartson, 
és másnap mintegy hétezer katonával körülzárja Székesfehérvárt.102 Az ostrom 
történéseit és a vele egyidőben zajló hadjáratok részleteit most félretéve, a hónap 
végén az uralkodó,103 majd Szapolyai István és Kinizsi Pál is csatlakozott hozzá, 
miáltal tekintélyes – Bonfini szerint 40 ezer, míg egy korabeli jelentés szerint 14 
ezer főnyi – hadsereg gyűlt össze, amivel a vajda megkezdte az ostromot.104 A né-
metek végül – miután tárgyalásba bocsátkoztak Bátorival és Szapolyaival – július 
25-én adták fel a várost.105

földi személy kapott egy jó lovat, amikor „post decessum regis Mathie unacum aliis subtus Cassoviam 
profecturus erat”: DL 46348. 

 96. Bonfini V-I-90. – A mostoha időjárási viszonyokat számtalan forrás említi, pl. Tubero 61. A János 
Albertet illetően szokatlanul tájékozott Szerémi György is kiemeli a fagyokat és a havazást. Ő egyébként 
az Albert ellen küldött hadsereg vezéreinek Kinizsit és Bátorit írja: Szerémi i. m. 37.

 97. DF 289012. (Kiadása: Mathias Dogiel: Codex diplomaticus regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae. 
Vilnae, 1759. 79–85.)

 98. DF 245134. – A levelet egyébként a vajda azzal a szemrehányással kezdi, hogy a szászok nem őhozzá 
küldték küldötteiket tájékozódni a hírek felől.

 99. DL 19247. (Bátori márc. 8-i parancslevele Segesvárhoz), DF 281774. (Relációs jegyzetben márc. 15-én.)
100. DF 245137.
101. A király márc. 17-én még Kassáról keltez (DF 210073.), márc. 27-én Egerben tartózkodik (DL 101123.), 

és legkésőbb ápr. 3-án már Budán van (DF 215680., regesztája: Bártfa 2910.).
102. A más forrásokból ellenőrizhetetlen dátumot Bonfini V-II-7. közli. – Címére: „supremum capitaneum 

presentis exercitus nostri contra prefatum dominum Romanorum regem suscepti etc.” DL 19738., 
„summo capitaneo gencium regiarum”: DF 290345., 280. old. – A 7000 főről Estei Hippolit jún. 20-i, 
apjának írott levele tájékoztat: Beatrix oklt. 194. – A Hippolit érsek által kiváló lovas és gyalogos kato-
nákként jellemzett had összetételére l. Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldosserege (a fekete sereg). 
Budapest, 1925. 314–317. 

103. Bonfini V-II-18. szerint a király június 24-én érkezett Fehérvárra, ami igaz is lehet, hiszen 23-án 
Venecén (Velencén) érik el őt a szebeni követek: DF 245143. Első itteni keltezése jún. 28-ról maradt 
fenn: DF 245889.

104. Bonfini V-II-18–21. (A számadatot természetesen nem kell komolyan venni.) – Azt azonban tudjuk, 
hogy a vajda mindenhonnan igyekezett minél nagyobb hadseregre szert tenni. Váradi Péter kalocsai 
érsek egyik, július 8-án kelt és a vajdához címzett leveléből értesülünk arról, hogy Bátori a Solt-szék-
ből minden nemest és az érsek kárára a túlterhelt egyházi prédiálisokat is besorozta hadseregébe: DF 
290345., 280–284. old. (Kiadása: Carolus Wagner: Petri de Warda ecclesiarum Colocensis et Bachiensis 
canonice unitarum archiepiscopi epistolae cum nonnullis Wladislai II. regis Hungariae literis Petri causa 
scriptis. Posonii–Cassoviae, 1776. [a továbbiakban: Wagner] 218–220.) – Az ostromló sereg létszámát 
hihetően 14 ezerre teszi egy aug. 31-én kelt milánói követjelentés: Óváry 664. sz.

105. A tárgyalásokra: Bonfini V-II-26. – Kubinyi A..: Két sorsdöntő i. m. 38., E. Kovács P.: Miksa i. m. 48. 
(az átadásra júl. 29-i dátumot hoz)
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Bátori a fehérvári ostrom alatt egy újabb jelentős birtokadományt könyvelhe-
tett el magának: a királytól ekkor a Somogy megyei Zákány kastélyt és uradalmát 
kapta meg. Történt ugyanis, hogy a Szerdahelyi Imrefi család kezén lévő kastélyt 
a Miksa oldalán álló és a zákányi uradalomban zálogrészekkel rendelkező Dombai 
Dávid hosszas ostrommal elfoglalta, mire Somogy megye kérésére a térségbe küldött 
Nagy Lőrinc királyi huszárkapitány Ulászló részére hódoltatta. Ekkor lépett be a 
képbe Bátori, aki Zákányra mint a Marcali-hagyaték részére tartott igényt: július 
1-én adományul kérte az uralkodótól, majd ezt követően átvette a kastélyt Nagy 
Lőrinctől.106 Zákány ügye majd az 1492. évi országgyűlésen folytatódik, hiszen 
természetesen mind a két Bátori által kizárt család szeretett volna érvényt szerezni 
jogainak. A vajdára egyébként jellemzőek voltak a hasonló ügyletek. Egy 1492. évi 
tanúvallatásból tudjuk, hogy 1490 második felében Nagylucsei Orbán lefoglalta 
a Miksa királyhoz menekült Bornemissza János alkincstartó két Somogy megyei 
birtokát. Ezeket Orbán halálát (1491. október) követően Bajnai Bot András foglalta 
el, akit azonban hamarosan Bátori zárt ki azokból. A vajda e szerzeményeit csak 
a pozsonyi békét (1491. november 7.) követő amnesztia előírásának megfelelően 
adta vissza Bornemisszának.107

A másik fontos birtokjogi ügylet a Móroc-féle szerződés kiegészítése volt. A 
Fehérvárra történő bevonulás napján Bátori első dolga volt, hogy testvérével, 
Andrással, Perényi Jánossal és Móroc Istvánnal együtt megjelenjen a fehérvári 
keresztesek előtt, ahol Móroc elismerte, hogy felvett 21 ezer forint kölcsönt a 
másik három bárótól, hogy kifizethesse sógornője hitbérét és egyéb tartozásait, 
és ezen összegért ismét lekötötte valamennyi birtokát Bátoriéknak és Perényinek. 
Emellett részletesen pontosította özvegye majdani járandóságát és felsorolta a 
familiárisainak és különböző egyházaknak tett adományait, amelyeket halála 
után majd a vajdának és Perényinek módjában áll pénzen megváltani.108 Persze 
ne gondoljuk, hogy Móroc készpénzzel távozott a konvent elől: a hatalmas összeg 
csupán biztosíték volt, noha az bizonyos, hogy Bátoriék átvállalták Móroc – aligha 
21 ezer forintnyi – tartozásait.

A király még néhány napig Fehérvárott maradt, majd betegen Várpalotára ment, 
Újlaki Lőrinc herceg várába, ahol majdnem egy hónapot töltött. Betegsége – állítólag 
már halálhírét is keltették109 – hozzájárult ahhoz, hogy János Albert megszegve a 
békét ismét támadásba lendüljön, de ennek kivédésére a király már nem Bátorit, 

106. Az eseményeket két 1492. évi oklevélből (DL 6007., DL 19830–831.), illetve az adománylevélből (DL 
19738.) lehet rekonstruálni. Komjáthy Miklós DL 19831-ről készített regesztájából (A somogyi konvent 
i. m., SMM 4. [1973] 5. sz.) tévesen terjedt el az a nézet, hogy Nagy Lőrinc a megye kapitánya volt: az 
oklevélben ugyanis csak arról van szó, hogy a huszárkapitány (beosztását az adománylevélből ismerjük) 
„Somogy megye kérésére” foglalta vissza az erősséget („per egregium Laurencium Nagh capitaneum 
gencium nostre serenitatis necessitate dicti comitatus Simigiensis exigente ad humillimas preces et 
supplicaciones eiusdem comitatus inter cetera ad id transmissum”). Bátori egyébként az adományle-
vélben konkrétan szerepeltette, hogy őt a kastély ugyanúgy megilleti, mint a többi Marcali-jószág. – Vö. 
Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 44., Horváth R.: Az ecsedi Bátoriak i. m. 323–324., Koppány Tibor: A 
középkori Magyarország kastélyai. (Művészettörténeti Füzetek 26.) Budapest, 1999. 246–247. – Dombói 
Dávid 1493. évi panasza szerint Bátori 1491. nov. 11. körül foglalta el a kastélyt, ami vagy tévedés, vagy 
arra való hivatkozás, hogy az ekkor megkötött pozsonyi béke értelmében az elfoglalt javakat vissza kellett 
volna adni. DL 20070. (Regesztája: Komjáthy M.: A somogyi konvent i. m., SMM 5. [1974] 20. sz., aki 
az elfoglalás idejét 1490. nov. 11-nek értelmezi. A szövegben a „harmadik éve” időpont-meghatározás 
szerepel, ami nem perdöntő a datálás kérdésében.)

107. Komjáthy M.: A somogyi konvent i. m., SMM 4. (1973) 7. sz.
108. DL 71034. (Kivonata: Perényi 640. sz. – Másik példányának [DL 19742.] kiadása: Mészáros Orsolya: 

Szigliget várának története a középkorban. Fons 12. [2005/3.] 372–375.) 
109. Bonfini V-II-42–44.



100 Neumann Tibor

hanem Szapolyai Istvánt küldte.110 Mivel mindemellett megnyílt a török front is,111 
az uralkodó környezete elhatározta, hogy békét köt a római királlyal.112 Bátori 
– akinek a zsoldfizetés elmaradása miatt komoly nehézségei támadtak a cseh 
zsoldosokkal113 – Fehérvár környékén, illetve Palotán maradt Ulászló mellett,114  
és tevőleges szerepet játszott a tárgyalások előkészítésében.

4. A pozsonyi béke és az 1492. évi országgyűlés

A beteg király és környezete tehát felvette a kapcsolatot a német diplomáciával. 
Ulászló 1491. augusztus 22-én – ismerve immár a német küldöttség összetételét 
– állította ki követi megbízólevelét Bakóc kancellár, Bátori és további hat magyar 
és cseh báró részére.115 A tárgyalások színhelyéül a mindkét fél számára könnyen 
megközelíthető Pozsonyt jelölték ki, ahová a magyar és cseh, illetve a német tanács 
egyaránt szeptember 2-án érkezett meg.116 A tárgyalódelegáció vezetője Bátori volt: 
a Pozsony városi számadáskönyvben a tanács megvendégelésével összefüggésben 
új fejezetet nyitottak, és a címbe a Wateryssthan szót írták, amiben, nehezen bár, 
de a vajda nevét fedezhetjük fel, akit itt tartózkodása idején a pozsonyi vezetőség 
többször is meghívott egy kis borozgatásra és hallakomára.117 Más kérdés, hogy 
Ulászló augusztus 23-án egy másik megbízólevelet is kiállított, amiben az eset-
leges titkos tárgyalásokra csak Bakócot, Schellenberg János cseh kancellárt és 
Baumkircher Vilmost jelölte.118 

A tárgyalások nehezen haladtak, hiszen a német fél ragaszkodott az 1463. évi 
bécsújhelyi szerződés megújításához, azaz, hogy Ulászló magtalan halála esetén 
Miksát illesse az ország és vele együtt használhassa a magyar királyi címet; emellett 
jelentős kártérítést is igényelt.119 Érthető okoknál fogva azonban az éppen győztes 
helyzetben lévő Ulászló követei erre nem voltak hajlandók, ezért a tárgyalások ha-
marosan megszakadtak: szeptember 23-án mindkét küldöttség elhagyta Pozsonyt, 
110. Téves Tubero 75. azon állítása, hogy a János Albert elleni, Szapolyai vezette csatában a balszárnyon 

Bátori vezette volna a könnyűlovasságot. A jobbszárny élén feltüntetett „Ianum Chugbitium” (Jan 
Haugwitz) azonban valóban Szapolyai vezértársa volt az eperjesi csatában. 

111. 1491. júl. 21-én Telegdi István alvajda ura nevében a szászsebesieket szólítja fel, hogy tartsák ké-
szenlétben lovasaikat és gyalogosaikat, mivel arról értesült, hogy a törökök óriási haderővel Erdélyre 
fognak támadni. DF 245379. – Két hónappal később az alvajda a Fehér megyei Ludasról parancsolja 
meg, szintén ura nevében, Szebennek, hogy tájékoztassák őt a törökökkel kapcsolatos hírekről, nehogy 
a szászok, a nemesek és az ország (ti. Erdély) összegyűlt haderejét feleslegesen tartsa fegyverben. DF 
245384. – Szept. 14-én Geréb László erdélyi püspök ír a szászoknak, amelyben közli, hogy a felkelt szász, 
székely és nemesi hadakat a károkozások miatt mihamarább el kell bocsátani, ha a török nem támad. 
A püspök Kinizsihez küld követeket, hogy értesüljön a törökökkel kapcsolatos hírekről: DF 245453. 
– Végül okt. 16-án az alvajda Segesvárról ír a szebeni polgármesternek. Ebből kiderül, hogy a szászok 
már nem akarják hadaikat fegyverben tartani, mivel nincs hírük török támadásról. Az alvajda ezért 
– hivatkozva egy ezzel ellentétes brassói jelentésre – a felelősséget a polgármesterre hárítja. DF 245380. 
– Bonfini megjegyzi, hogy a törökök nyáron felégették Bátori egyik mezővárosát: Bonfini V-II-33.

112. Bonfini V-II-64. – Az eseményekre l. Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 45. 
113. A zsoldosok parancsmegtagadásáról: Bonfini V-II-41.
114. DL 74239. (aug. 24.)
115. DF 287329. (Kiadása: Beiträge zur Geschichte Ungerns unter der Regierung der Könige Wladislaus 

II. und Ludwig II. 1490–1526. Mitgetheilt von Friedrich Firnhaber. In: Archiv für Kunde österreichischer 
Geschichts-Quellen II. Wien, 1849. [a továbbiakban: Firnhaber] 467–468.)

116. DF 277106. (50. Pozsonyi számadáskönyv, 69. old.)
117. DF 277106., 69–73. old. (1491. szept. 2., okt. 31., nov. 1.) – Tubero 69. csak Bátorit és Bakócot 

említi a követek közül. – A szakirodalom általában Bakócot tekinti a küldöttség vezetőjének. Pl. Fraknói 
Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. (Magyar történeti életrajzok 5.) Budapest, 1889. 45.

118. DF 287328. (Kiadása: Firnhaber 468–469.)
119. Bonfini V-II-66–67.
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Bátoriék Budára utaztak a királyhoz.120 Állítólag az északkeleti és déli frontról 
érkező rossz hírek, illetve egy német betörés kényszerítették végül arra a királyt 
és környezetét, hogy mégis elfogadják a kedvezőtlen feltételeket, egyben feladják 
Mátyás király még magyar kézen megmaradt ausztriai foglalását.121 

A két küldöttség október 5-én ismét találkozott Pozsonyban.122 Egy hónap kellett 
ahhoz, hogy a részletekben megegyezzenek és a terjedelmes békeiratot megfogal-
mazzák. November 7-én a követek végül aláírásukkal hitelesítették a békeszöveget. 
Közismert, hogy Bátori helyett unokaöccse, György írta alá a dokumentumot, 
mivel nagybátyja nem tudott írni.123 A Mátyás és Ulászló idején egyaránt gyakran 
követséget vállaló Bátori korosztályában az írástudatlanság nem volt rendhagyó 
eset; ennek ellenére nyilvánvaló, hogy tárgyalási szinten beszélt latinul, hiszen 
valószínűtlen, hogy a magyarul nem tudó Ulászlóval, illetve tárgyalópartnereivel 
ne tudott volna személyesen szót érteni. 

A vajda november 11-én, Pozsonyban kelt levelével értesítette Szebent, hogy az 
egész kereszténység számára ártalmas háború végre lezárult, és a békét a tegnapi 
napon Pozsonyban kikiáltókkal kihirdettette. A többi úrral jelenleg is a béke ügyé-
ben – nyilván a cikkelyekben előírt kötelezettségek végrehajtásán – fáradozik.124 A 
magyar küldöttség hamarosan visszatért Budára, ahol Ulászló december 6-án erő-
sítette meg a békeszerződést.125 A terjedelmes, számos részletkérdést is tartalmazó 
békedokumentumból bennünket most két rendelkezés érint csupán: az első, hogy 
a tárgyalásokon a vajda sikerrel elérte azt, hogy egy cikkely konkrétan előírja a 
Körös megyei, Miksa hadai által elfoglalt Zdenc részére történő átadását.126 Ennek 
következményeként Budán, 1492. február 15-én a vajda, testvére, Bátori András, 
Perényi és Móroc immáron másodjára is módosításokat eszközöltek az utóbbi 
birtokainak ügyében megkötött kölcsönös örökösödési szerződésükön. Ennek 
lényegi eleme az volt, hogy mivel Bátori saját költségén és fáradságával szerezte 
vissza a zdenci uradalmat és azt rögtön átadta Mórocnak, most kikötötték, hogy 
az uradalom egyedül a vajdát illeti meg 11 ezer forintos zálogösszeg fejében, de 
régi-új tulajdonosa haláláig a birtokában maradhat. A későbbi események láttán 
különös jelentőséget nyer az a kikötés, hogy ha Móroc szükségbe jutva birtokait 
zálogba kívánja bocsátani, és a másik két fél éppen nem tudja e birtokokat ma-
gához venni, akkor Móroc bárkinek zálogosíthat, kivéve Drágfi Bertalant, Bátori 
Szaniszlófi Miklóst (a somlyói ágból) és a Kusalyi Jakcs-fiakat.127  

A pozsonyi béke másik, Bátorit érintő előírása az volt, hogy a békeszerződés 
rendek általi megerősítésére összehívott országgyűlésen – amelyen sem a király, 
120. DF 277106., 394. old.
121. Bonfini V-II-69–73.
122. DF 277106., 395. old. – Itt kell megjegyeznem, hogy egy okt. 7-i királyi oklevélben Bátori relátor-

ként szerepel (DF 261931.). Ez vagy azt jelenti, hogy Bátori a küldöttség többi tagjához képest néhány 
nappal később ért vissza Pozsonyba, vagy azt, hogy ügyintézése megelőzte néhány nappal az oklevél 
kibocsátását.

123. „Ego Georgius de Bathor nomine patrui mei domini Stefani de Bathor wayvode etc. scribere ignorantis 
recognosco propria manu.” (Jellemző egyébként a korra, hogy Gúti Ország László lovász- és Rozgonyi 
László kamarásmester nevében, akik szintén nem tudtak írni, Bakóc Tamás írta alá az okmányt.) 
Firnhaber 492. – Vö. Kubinyi A.: Báthory Miklós i. m. 27.

124. DF 245146. – A követek nov. 13-án még Pozsonyban tartózkodnak: Sopron I/6. 87.
125. DF 287336. – Az osztrák követek nevében kiadott, azonos szövegű példány kiadása: Firnhaber 

469–490., a magyarok által kibocsátott szöveg bevezetője és megerősítése: uo. 490–492.
126. „Item quantum ad castrum Zdentz attinet, conventum est, ut ex quo ad illud dominus wayvoda 

Transsilvanus plenum ius habere asserit, manibus suis per regiam Ro. maiestatem assignetur.” Firn-
haber 486.

127. DL 71036. (Kivonata: Perényi 642. sz.)
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sem Bakóc és Bátori beszéde nem tudta elérni azt, hogy a nemesség lelkesedés-
sel fogadja a békefeltételeket,128 sőt egyesek kifejezetten árulónak tekintették az 
értelmi szerzőknek tartott két követet,129 úgyhogy végül Bátorinak és Szapolyai 
Istvánnak kellett a tömegeket lecsendesítenie130 – a főbb méltóságviselőknek kü-
lön oklevélben is kötelezniük kellett magukat arra, hogy Ulászló családjának fiági 
kihalása esetére elfogadják Miksa és örököseinek trónutódlását. A Budára össze-
hívott országgyűlésen a rendek nagy része március 7-én bocsátotta ki a németek 
részéről megkövetelt hitleveleket.131 Bátori erre nem csak erdélyi vajdaként, hanem 
koronaőrként is kötelezve volt: oklevelében ezért nem csak a Habsburg-örökösödés 
elfogadásáról tett hitet, hanem arról is, hogy ha ez bekövetkezik, átadja a szent 
koronát és Visegrád várát.132

A hosszúra nyúlt országgyűlésen – amely Szapolyai Istvánt nádorrá választotta, 
így Bátori a világi méltóságviselők között a második helyre csúszott hátra – felmerült 
a Somogy megyei Zákány ügye is. A Dombaiak ugyanis, akik Miksához csatlakozó 
társaikhoz hasonlóan amnesztiában részesültek, visszakövetelték maguknak az 
uradalom egy részét, arra hivatkozva, hogy az a Zákányiaktól annak idején 1000 
forintos zálogösszeg fejében a kezükön maradt. A bíróság helyet is adott kérésük-
nek, de Bátori azon érvelésére, hogy a zálogként lekötött vagyon jóval kevesebbet 
ér, úgy ítélt, hogy becsüljék fel ezeket, és Bátorinak csak a becsü szerinti összeget 
kelljen kifizetnie.133 Két héttel később pedig a kizárt tulajdonos, Szerdahelyi Im-
refi Mihály váltott ki iktatóparancsot a kastélyra és tartozékaira. Bátori nevében 
azonban május 1-én ellentmondtak,134 így ez ügyben is per támadt, ami csak a 
vajda halála után, 1494 februárjában jutott nyugvópontra, amikor Bátori András 
visszaadta a kastélyt és tartozékait Imrefinek.135 A zákányi kastély ennélfogva 
haláláig a vajda birtokában maradt. 

5. Erdélyben

Az országgyűlést követően a főpapok és bárók még az egész áprilist együtt, Budán 
töltötték, hiszen e hetekben tárgyalták az országgyűlésről ekkorra halasztott, kü-
lönösen fontos pereket. Május elején aztán a legtöbben elhagyták Budát.136 Bátori 
két év elteltével ismét Erdély felé indult, de útközben vélhetően hosszabb időt 
töltött családja rezidenciáján, Nyírbátorban is, május 29-én ugyanis a Bátoriak 
birtokán, a Szatmár megyei Majtényben találkozunk vele.137 Ezt követően ment 
128. Bonfini V-II-80.
129. „… in Stephanumque Botherem atque Thomam antistitem, veluti huius rei authores, convicia iacta 

publicique honi eis obiecta proditio.” Tubero 79.
130. Bonfini V-II-85.
131. Firnhaber 511–528. – A bárók által kibocsátott hitlevélen Bátori Korvin János herceget követően a 

második, míg testvére és unokaöccse, Bátori András és György a 11–12. helyen szerepelnek, a méltó-
ságviselők utáni első helyeken.

132. DF 287341. (Kiadása: Firnhaber 518–519.)
133. DL 6007. (1492. ápr. 1.), DL 14335. (1492. márc. 28.)
134. DL 19830–19831. (1492. ápr. 16., máj. 17.)
135. DL 19831. – Mikor 1494. febr. 21-én Bátori András lemond a kastélyról és tartozékairól, azaz a 

zákányi uradalom negyedrészéről, említést tesznek arról, hogy e negyed ama negyedrészen túl értendő, 
amit még István vajda adott át Imrefinek (DL 20153.). Ez talán azt mutatja, hogy mielőtt Imrefi pert 
kezdett volna Bátori ellen, javai egy részét már megkapta a vajdától. 

136. Máj. 12-én a bácsi várban tartózkodó kalocsai érsek már arról számolt be, hogy Budán csak azok a 
főpapok és bárók maradtak, akik mindig a király mellett vannak: DF 290345., 297–298. old. (Kiadása: 
Wagner 47–48.)

137. DF 212295.
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csak Erdélybe, talán a törökök felől érkező aggasztó hírek hatására: legkésőbb 
június 15-én már Tordára érkezett.138

Úgy látszik, erdélyi útját a Geréb-testvérekkel támadt, az ország közvéleményét is 
foglalkoztató konfl iktus is sietette. Az ügyről Váradi Péter kalocsai érsek vajdának, 
illetve Kinizsi Pálnak címzett egy-egy június 2-án kelt leveléből értesülünk: mikor 
az érsek, Geréb Péter ajtónállómester, illetve az országbírói és nádori ítélőmesterek 
a király utasításából májusban139 a Valkó megyei Szatán tartózkodtak, az előbbiek 
között szóba került, hogy a vajda megsértődött a Geréb-testvérekre – közülük László 
volt az erdélyi püspök – és a rajta esett jogtalanság miatt a bosszúállás szándéká-
val siet Erdélybe. A Kinizsinek írott levélből az is kiderül, hogy valójában a két fél 
familiárisai között támadt a sajnos nem részletezett „eset”. Geréb Péter az érsek 
előtt megesküdött, hogy nem volt tudomása az ügyről és nem állt szándékában 
semmilyen vajda vagy emberei elleni cselekmény, sőt arra is késznek mutatkozott, 
hogy testvérei – esetleg jogtalannak bizonyuló – lépéseit a vajda számára orvosolja. 
Az érsek a vajdát és a Geréb-testvérek „apját”, Kinizsit egyaránt arra kérte, hogy 
a nézeteltérést fogott bírák útján tisztázzák, hiszen Erdély békéje forog kockán, 
ráadásul a török is vérszemet kaphat, ha a belső ellenségeskedést látja, utóbbit 
pedig arra is buzdította, hogy levelek és küldöncök útján járjon közben „fiaiért” a 
vajdánál, nehogy ez az ország védelme helyett efféle üggyel foglalkozzon.140 

A konfl iktus hátterét pontosan nem ismerjük – a vajda és az erdélyi püspök 
kapcsolata korábban sem volt zavartalan141 –, de talán egy momentumát azonosít-
hatjuk: az érsek levele előtt egy hónappal, április 30-án az uralkodótól adományt 
kapott a vajda egyik vezető familiárisa, Csesztvei Barlabási Lénárt, a későbbi alvaj-
da. Az oklevél szerint azért kapta meg egy Tátéi István nevű nemes minden birtokát, 
mivel ez cinkosaival az éjszaka csendjében Bátori vidrátszegi (Küküllő m.) házára 
támadt, azt megostromolta, onnan kirángatta a vajda Kis Ambrus nevű tisztjét, akit 
életveszélyesen megsebesített, majd hagyta, hogy társai a helyszínen felakasszák, 
végül a házat teljesen kirabolta.142 Az oklevél nem keltené fel a figyelmünket, ha 
az adományt követő iktatásnál – mások mellett – nem éppen a Geréb-testvérek 
nevében mondtak volna ellent.143 Ráadásul más forrásból azt is tudjuk, hogy Tátéi 

138. DL 29551. – A hadi készülődésre l. Bonfini V-III-1–15. – Bonfini szerint (uo. 12.) Bátori a két román 
vajdával együtt 20 ezer katonát ígért a törökök ellen.

139. Az országbírói iroda – azaz az ítélőmester, Hásságyi István – oklevéladása május 3. (DL 19053.) és 
június 11. (DL 88764.) között szünetelt, a szatai küldetésre tehát ekkoriban kerülhetett sor.

140. DF 290345., 298–301. old. (Kiadása: Wagner 107–110.) – Az ügy közszájon forgott: „Auditur hic et 
communis fama vulgatur nescimus quem casum partibus Transsilvanis contigisse”. Uo. 298. old. – A 
vajdának írott levélből érdekes a következő megjegyzés: „optat [sc. Petrus Gereb] nichilominus ami-
ciciam illam semel inter magnificenciam vestram et magnificum dominum Paulum de Kenys patrem 
suum conclusam et firmatam vel pocius reintegratam salvam et inter utrasque magnificencias vestras 
et inter ipsos [sc. dominos Gereb] permanere”. Uo. 299. old. – Úgy tűnik, hogy Kinizsi fiaivá fogadta a 
Geréb-testvéreket, miáltal érthetővé válik, hogy korábban miért részesültek együtt komoly birtokado-
mányokban (l. pl. DF 233471–473., 1491. máj. 8.).

141. Kubinyi A.: Báthory Miklós i. m. 23. (A hivatkozott adat: DF 246260.)
142. „… idem Stephanus his superioribus diebus collectis nonnullis complicibus sceleris sui noctis in 

silencio ad domum et curiam propriam fidelis nostri magnifici comitis Stephani de Bathor iudicis curie 
nostre ac wayvode earundem parcium Transsilvanarum in possessione Wydrazeg habitam more predo-
nico irruendo eandem curiam hostiliter expugnasse ac exinde nobilem Ambrosium Parvum officialem 
eiusdem domini wayvode letali vulnere sauciatum extraxisse et postea nullo iuris ordine observato 
laqueo suspensum permisisse et cum hoc universas res et omnia bona eiusdem protunc in eadem 
domo repertas et inventa abstulisse et asportasse dicitur”. DF 255039–255040.

143. DF 275392. – Vö. A Kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). Kivonatokban közzéteszi és 
a bevezető tanulmányt írta Jakó Zsigmond. I–II. Budapest, 1990. II. 2785. (1492. máj. 16.), miszerint 
az erdélyi káptalan eltiltotta a királyt bizonyos, a káptalant végrendeleti hagyatékként érintő birtok-
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fogarasi várnagy volt,144 e kastély viszont a Gerébek tulajdonában állott.145 Bár a 
hosszú éveken át tartó per során az ellentmondók azzal védekeztek, hogy Tátéi 
minden vádpontban ártatlan, erre esküt nem mertek tenni,146 és Tátéi sem éppen 
ártatlanságát igazolta azzal a lépésével, hogy a büntetés elöl Törökországban ke-
resett menedéket.147 Az ügy további fejleményeiről sajnos nincsen értesülésünk. 
Hajlamos vagyok azonban azt gondolni, hogy Bátori országbírói ítélőmestere, 
Hásságyi István 1492 júliusában azért kerekedett fel Budáról és ment Erdélybe 
urához, hogy a Bátori-Geréb konfl iktusban – talán békéltetőként – eljárjon. Hazafelé 
útjában, augusztus 21-én egyébként Nyírbátorba is betért.148

1492 tavaszától az ország a szultáni haderő mindent elsöprő támadásától ret-
tegett,149 ami Bátori nyári erdélyi tartózkodására is rányomta a bélyegét. A vajda 
június közepén, Tordán kapta a hírt, hogy Nikápolyba 5000 janicsár érkezett 
jelentős mennyiségű ágyúval felszerelkezve. Szemrehányást tett a brassóiaknak, 
amiért nem tartanak a helyszínen kémeket, így a hír késve érkezett meg hozzá, s 
elrendelte, hogy a város azonnal küldjön felderítőket az al-dunai városba. Közölte 
azt is, hogy a király megparancsolta neki: mindenkit, a szászokat is fejenként so-
rozza be. Ő azonban csak a már megbeszélt 60 jól felszerelt lovast kéri a várostól: 
ezeket a 15. napra, Csanádra rendelte.150 Úgy tűnik, hogy az uralkodó a védelem 
megszervezésére kiutalta a vajdának a szászokra májusban kirótt 20 ezer forint151 
egy tekintélyes hányadát, hiszen ez július 2-án, Medgyesen nyugtázta a Besztercétől 
átvett 2200 forintnyi adót (taxa regia).152 

A török hadjáratra végül nem került sor, talán a vajda szerencséjére is, hiszen 
Erdélybe érkezve súlyosan megbetegedett. Erről egy júniusi zenggi levél tájékoztat, 
ami hírül adja, hogy az uralkodó Mátyás király orvosát, István mestert küldte a 
vajdához Erdélybe.153 Bátori a júliust a Szászföldön töltötte, Medgyes után a hónap 
közepén Szászsebesen mutatható ki.154 Itt egy olyan örvendetes esemény tanúja 
lett, amely talán kedvezően hatott törékeny egészségi állapotára is. A történésekről 
egy későbbi, 1494. július 10-én kelt vajdai oklevélből értesülünk. Eszerint Borsvai 
Benedek királyi jogügyigazgató Kolozsvárig utazott, hogy a vajdák, Losonci László 
és Drágfi Bertalan előtt az uralkodó nevében a következő panaszt fogalmazza meg: 
két éve egy Szászsebes közelében fekvő romváros mellett az aranymosók véletlenül 
egy jelentős színarany éremkincsre bukkantak. Elrejtői a kétoldalú, kisebb és na-
gyobb méretű érmeket viaszba foglalták és a földbe ásták el. A leletet a néhai Bátori 

részek Vingárti Geréb Péternek és Mátyásnak történő eladományozásától. Az itt felsorolt birtokokon 
rendelkezett részekkel Tátéi István is. 

144. DF 255039–40. (1492. szept. 4.)
145. Lásd pl. Engel Pál: A magyar világi nagybirtok megoszlása a 15. században. II. rész. In: Uő: Honor, 

vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. Csukovits Enikő. Budapest, 2003. 68., 138. jegyzet.
146. DF 255039–40.
147. Kolozsmonostor i. m. II. 2728. sz. – Az oklevél kiadójának véleményével szemben a csonka oklevél 

nem kelhetett 1491-ben, hiszen említést tesz Geréb László néhai Kis Péternek szóló magánadományáról. 
Ezt azonban a király 1493. dec. 29-én erősítette meg az akkor még élő Péternek (DL 30484.).

148. Hásságyi erdélyi útjára egy-egy júl. 22-i, illetve aug. 28-i budai tartózkodás között került sor. Lásd 
a függelékben közölt itinerárium adatait. 

149. Pl. DF 247070., Bonfini V-III-1–15.
150. DF 246511. – Nem tudjuk, hogy a Fehér megyei Csanád faluról van-e szó, vagy pedig a püspöki 

székhelyről. Ha Bátorit is Nándorfehérvár felmentésére rendelték, akkor természetesen az utóbbi, ha 
Erdélyt kellett védenie, akkor az előbbi.

151. DF 247070., DF 247412. (1492. máj. 18.)
152. DF 247413.
153. Óváry 710. sz.
154. Júl. 14–22. között, l. az itinerárium adatait a függelékben.
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vajda elvette megtalálóitól, akiknek „bőkezű” jutalom gyanánt csak a viaszt hagyta 
hátra. Borsvai leszögezte: mivel minden Magyarországon talált kincslelet a királyt 
és kincstárát illeti, a néhai vajda azt jogtalanul foglalta le magának, és örököse, 
András is minden jog híján tartja magánál. Bár a két vajda elrendelte Bátori András 
megidézését, a per további történéseiről nincsen adatunk.155 Az azonban bizonyos, 
hogy a kincs a Bátoriaknál maradt. 1503-ban ugyanis a Bátoriak két familiárisa, 
Perkedi (más forrásban Ártányházi) László diák és Székelyi Kis Mihály feltörte a 
Bátoriak nyírbátori házában lévő, nyilván kincstárként hasznosított bolthajtást, 
és onnan számtalan értékes tárgyat loptak el. Mikor azonban Lengyelország felé 
menekültek, a Bátoriak nyomukba eredő emberei Bártfán utolérték és az itteni 
harmincadossal fogságba vettették őket. A megkárosított család és a város közöt-
ti, ezzel kapcsolatos élénk levelezésben említést tesznek a néhai Dáriusz király 
762 aranyforintjáról is,156 amely összeg talán kiegészítendő még 98 „régi pénzzel” 
(antiqua moneta).157 Természetesen nem állíthatjuk azt, hogy mindössze ezt a 860 
darab érmét tartalmazta volna a szászsebesi kincs.158  

6. A székelyföldi akció és a lemondás

A vajda a kincs lelőhelyéről Nagyszebenbe, majd innen ismét Tordára ment, ahol 
augusztus végén az erdélyiek számára bírói közgyűlést tartott.159 Az ősz elején 
kerített sort híres székelyek elleni fellépésére, ami a székely közösség Ulászló ki-
rályhoz szóló folyamodványának köszönhetően elég jól ismert.160 Mielőtt azonban 

155. DL 34939. – A panasz így hangzik: „in anno, cuius tercia instaret revolucio, quidam aurilavatores 
in partibus istis Transsilvanis prope civitatem ipsius domini nostri regis Zazsebes vocatam, in loco 
cuiusdam antique et desolate civitatis magnum thesaurum puri auri in moneta dupplici, maiori scilicet 
et minori cera pura undique coopertum et in terra absconditum casu invenissent, qui quidem thesa-
urus, licet antiqua et approbata lege et consuetudine huius regni requirente ad prefatum dominum 
nostrum regem spectaverit et pertinuerit ac fisco maiestatis sue applicari debuerit, tamen magnificus 
condam comes Stephanus de Bathor iudex curie dicti domini nostri regis et wayvoda dictarum parci-
um Transsilvanarum agens tunc in humanis huiusmodi thesaurum modo premisso inventum a dictis 
inventoribus dicta cera illis solummodo relicta totaliter preter voluntatem dicti domini nostri regis 
abstulisset et pro se ipso recepisset ac quousque supervixisset, erga se conservasset, ipso vero condam 
comite Stephano de Bathor viam universe carnis ingresso dictus thesaurus in manus magnifici Andree 
de eadem Bathor, fratris carnalis dicti condam comitis Stephani devenisset, qui ipsum thesaurum 
similiter preter voluntatem prefati domini nostri regis erga se conservaret et detineret eciam modo 
potencia mediante in ipsius domini nostri regis sueque regie dignitatis preiudicium et contemptum 
valde magnum.” – Az oklevelet ismerteti: Entz Géza: Középkori tudósítás kincsleletről. Numizmatikai 
Közlöny 67–68. (1967–68) 97–99., aki viszont a következőkben tévedett: 1. a „harmadik éve” kifejezés 
nem 1491-re, hanem 1492-re utal, amit a vajda itineráriuma is igazol; 2. a szövegben nem auricava-
tores, hanem aurilavatores szerepel, és a szöveghely már csak ezért sem értelmezhető úgy, hogy itt a 
„kincskeresők” első hazai okleveles említéséről van szó.

156. Bártfa II. 3741., 3745., 3747. sz. – A három oklevél teljes szövegét Tóth Norbert bocsátotta a ren-
delkezésemre, amit ezúton is köszönök neki.

157. DF 216638. (Regesztája: Bártfa II. 3751. sz.)
158. Az irodalomban többször is felmerült, hogy a Bátoriak részben e kincsből fedezhették nyírbátori 

építkezéseiket. Entz G.: Középkori tudósítás i. m. 99., Németh P.: A nyírbátori Szent György-templom 
i. m. 381. (18. jegyzet), Horváth R.: Ecsedi Bátori István i. m. 268.

159. Júl. 22-én, Szászsebesen kelt oklevelében tesz említést arról, hogy Tordán hamarosan közgyűlést 
tart („in proxima futura congregacione regnicolarum Thorde celebranda”): DF 244128. – Tordán ki-
mutathatóan aug. 20–24. között tartózkodott, de az adatok foghíjasak: az aug. 6-i szebeni tartózkodás 
után, illetve a szept. 3-i medgyesi előtt nincs több adatunk (l. az itinerárium adatait).

160. Székely oklt. I. 272–280. – Magyar fordítása és kissé egyoldalú elemzése: Szabó K.: Báthori István i. 
m. 675–679., 701–704. – Legújabban: Jakó Zsigmond: A székely társadalom útja a XIV–XVI. században. 
In: Uő: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez (METEM Könyvek 18.). 
Budapest, 1997. 40–41.
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megpróbálkoznék az események bemutatásával, szükségesnek látszik az 1492 
végén keletkezett161 panaszlevél részletes ismertetése.

A székelyek alapvetően arra panaszkodtak, hogy régi jogaikat a vajda lábbal 
tiporja. Hangsúlyozták, hogy koronázása után az uralkodó a Geréb-testvérek út-
ján162 esküt tett arra, hogy jogaikat tiszteletben tartja és megőrzi, vajdája viszont 
erős haddal jött közéjük, Udvarhelyen hallatlan módon egy kastélyt épített, ennek 
munkálataira és fenntartására pedig különböző terményszolgáltatásokat és mun-
kajáradékot rótt rájuk. A többi panasz tulajdonképpen e fő érv további hathatós 
alátámasztására szolgál. A szövegen végigvonul a székelyek hűségének, illetve an-
nak a bizonygatása, hogy a királyhoz eljutó hírekkel ellentétben az uralkodó által 
előírt szolgálatokat ők készek voltak teljesíteni, de a vajda ezt megakadályozta, 
a befolyó adók jelentős részét emberei elsikkasztották, azon jövedelmeket pedig, 
amelyekre támaszkodva katonai szolgálataikat teljesítik, a vajda lefoglalta az épülő 
kastély számára. Panaszkodtak a vajda számukra káros „személyzeti” politikájára: 
embereit olyan hajadonokkal házasítja ki, akiknek nincsen fiútestvérük, és az apa 
halála után lefoglalja részükre a hagyatékot. A vajda szolgálatában álló székelye-
ket, akik a király előtt nevükben megjelentek, nem követeiknek, hanem hazájuk 
árulóinak tartják. A dokumentum legügyesebb fogása kétségtelenül az, amikor 
összehasonlításul közlik: az uralkodó a délvidéket óriási költségen védelmezi, 
az mégis elnéptelenedett, míg ők ingyen óvják mindezidáig lakottként megma-
radt határaikat. Majd hozzáteszik: a vajda miatt már így is sokan „szántanak” a 
havasalföldi vajda földjein, és ha Bátori ámokfutása nem ér véget, mindannyian 
átköltöznek oda. 

A panaszok egy másik része jól irányzottan arra volt hivatott, hogy a vajdát neki 
tulajdonított felségsértő kijelentésekkel a király előtt befeketítsék. Bátori állítólag 
még Ulászló megválasztása előtt azt mondogatta, hogy „ő olyan királyt kíván vá-
lasztani, akit bármikor a hajánál fogva rángathat.”163 Azt is kijelentette, hogy „ő 
Erdélyben egyszerre király és vajda, és hogy akik felséged elé kívánnak járulni, 
azoknak nem árt, ha két fejük van, hogy ha az egyiket elveszítenék, maradjon 
még egy másik is”. A székelyek szerint Bátori azt terjesztette, hogy „a vajdaságot 
felséged örökbe adta neki”.164 De azt a mondatot is a vajda szájába adták, hogy 
„ha felséged azoknak a székelyeknek, akiket (a vajda) száműzött, akár hétszer is 
megkegyelmezne, ő (ezt az intézkedést) akkor is semmibe venné”.165 Bár korántsem 
lehetetlen, hogy a vajda egy jóhangulatú poharazgatás után mondhatott hason-

161. A szöveg kiadója a keltezés nélküli folyamodványt előbb 1493-ra, majd egy jegyzetében a 277. oldalon 
– helyesen – 1492 végére datálta. – Mivel a szöveg szerint Bátori volt az akkori vajda, illetve többször 
említik Erdélyből való távozását, amire okt. 20. (Déva) és nov. 2. (Világosvár) között került sor (l. a 
függeléket), kézenfekvő, hogy a panaszlevelet ezt követően, az év végén szerkesztették meg. 

162. E követség időpontja kétséges. A király 1491. jan. 2-én megbízólevelet állított ki a szászokhoz küldött 
Geréb László püspök és testvére, Péter ajtónállómester részére (DF 245388.). Ennek ellenére lehet, 
hogy a panaszlevél által „a koronázás utánra” datált követségre még novemberben sor került. Erre 
esetleg abból következtethetünk, hogy1490. november elején – valószínűleg 3-án, az oklevél csonka 
– Geréb Péter adományt kapott a Közép-Szolnok megyei Mihályfalvára, amelyet még nov. 19. körül a 
részére is iktattak. Nem kizárt, hogy az iktatás igen gyors végrehajtása összefüggésben áll a Gerébek 
erdélyi útjával. 

163. „ipse regem eligere vellet, cuius crines continuo in manu tenere posset”. Székely okl. I. 279.
164. „Nam asserit se regem et wayvodam esse in Transsylvania, dicens eo, qui ad maiestatem vestram 

accersiri volunt, duo capita habere debere, ut si unum amittere contingat, alterum accipere valeant. 
Insuper dicit, quod wayvodatum vestra maiestas in perpetuum sibi contulisset, quod non est auditum, 
cuipiam taliter collatum fuisse.” Székely okl. I. 276.

165. „Retulit eciam, quod quos Siculos ipse exulavit, si vestra maiestas ipsis sepcies graciam faceret, ipse 
nunquam tamen observare vellet”. Székely oklt. I. 277.
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lókat, e panaszokkal óvatosan kell bánni. A korszakban a panaszosok ugyanis 
gyakran folyamodtak ehhez a módszerhez, különösen, ha náluk hatalmasabb vagy 
éppen a király által kedvelt személyek ellen tettek feljelentést. A véglesi uradalom 
(Zólyom megye) népei 1491-ben például azt mesélték el urukról, Justh Andrásról, 
hogy mikor kézbesítették neki a király parancslevelét, ez kijelentette, hogy „még ha 
egy szekérnyi levelet is hoztok a királytól, akkor sem törődök ezzel az üggyel”.166 
Hasonló a helyzet a familiárisok túlkapásairól beszámoló panaszok egy részével 
is. Az asszonyok és hajadonok elleni kegyetlenkedések, illetve a kisgyermekek 
megégetésével történő fenyegetőzés toposz-számba megy. A véglesiek idézett pa-
naszukban természetesen nem hallgatták el, hogy uruk familiárisai „kardjaikkal 
a bölcsőkben fekvő kisgyermekeket megsebesítették”.167

A vajda és a székelyek konfl iktusának értelmezési kísérleténél nem lehet eléggé 
hangsúlyoznunk ugyanakkor azt a szempontot, hogy az eseményeket kizárólag a 
székelyek szemszögéből ismerjük, köszönhetően folyamodványuk fennmaradá-
sának. Az ügyet egészen más színben tünteti fel, ha kísérletet teszünk a másik 
fél álláspontjának a megértésére. Egyes elszórt adatok ugyanis arra engednek 
következtetni, hogy Mátyás halálát követően a Székelyföldön is kaotikus állapotok 
alakultak ki. Erre utal a panaszlevél is: Ulászló király a koronázás után Geréb 
László püspök és testvére, Péter útján amnesztiát biztosított az elmúlt időszak szé-
kely „mozgolódásaiban” (motio) részt vettek, illetve a János Alberthez csatlakozók 
számára. Ezzel azonban nem állt helyre a béke. 1491 legelején küldönc érkezett 
Budára a szebeniek levelével; mivel a király ekkor már elindult Kassa felé, a szász 
„ifjút” a fővárosban maradt Osvát zágrábi püspök, kincstartó fogadta. A püspök 
január 13-án kelt válaszából tudjuk, hogy a levélben a szebeniek két témáról írtak: 
Szászváros-székről (azaz nyilván Szászváros önállósulási kísérletéről a hét szász 
szék közösségétől168), illetve arról, hogy az előző napokban, tehát nyilván 1490 
vége felé, a székelyek fosztogatásaikkal jelentős károkat okoztak a szász Drauz 
(Daróc) lakóinak. A püspök válaszában közölte, hogy a küldöncöt a levéllel együtt 
továbbküldte a királyhoz.169 Az ifjú Mohinál érte utol Ulászlót, aki január 18-án írt 
levelében türelmet kért a szászoktól. Közölte, hogy megértette, mostanság milyen 
károkat és jogtalanságokat szenvednek el a székelyektől, és ígéretet tett arra, hogy 
amint véget ér a János Albert elleni háború, azonnal visszaküldi a vele lévő Bátori 
vajdát Erdélybe, akit már most tájékoztatott az ügyről és teljes felhatalmazást adott 
neki arra vonatkozólag, hogy a szászokat a székelyek részéről kártalanítsa.170 

166. „dum easdem litteras sibi presentassent, idem Andreas … dixisset si in uno curru litteras nostras [sc. 
regis] eidem portarent, non vellet curare”. DL 63348. (Regesztája:  Justh család levéltára 1274–1525. 
Közzéteszi Borsa Iván. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 20.] Budapest, 
1991. 402. sz.)

167. „pueros in incunabulis gladiis eorum vulnerasset”. Uo.
168. Erre több korabeli adat is rendelkezésre áll, pl. 1491. júl. 8-án a király és Bátori egyaránt a fehérvári 

ostromtáborból szólítja fel a szászvárosiakat, hogy ne szakadjanak el a hét szász széktől, hanem annak 
engedelmeskedjenek és a megszokott adókat fizessék: DF 245390., DF 245145. A két oklevél kiadása: 
Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis zum Uebergang Siebenbürgens 
unter Erbfürsten aus dem Hause Oesterreich (1690). Von Dr. Albert Amlacher. Hermannstadt, 1897. 
(a továbbiakban: Szászváros) 51–53.

169. „tum ex parte sedis Zazwaras, tum etiam ex parte iniuriarum ac spoliorum civibus et inhabitatori-
bus possessionis Draws per Siculos his diebus preteritis illatorum”. Szászváros 50–51., Székely oklt. 
V. 30–31.

170. „ex parte illorum dampnorum et iniuriarum vestrarum, quibus his novissimis temporibus Siculi vos 
affecerunt”, illetve János Albert legyőzése után rögtön „fidelem nostrum magnificum comitem Step-
hanum de Bathor wayvodam parcium illarum nostrarum Transsilvanarum, qui nunc continue lateri 
nostro adheret, ad illas partes Transsilvanas remittemus, cui iam informationem et plenam nostram 
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Mint láttuk, a vajda a politikai események miatt még másfél évig nem tudott 
Erdélybe menni, de amikor végre 1492 nyarán megérkezett, a török elleni védelem 
megszervezése, majd a tordai bírói közgyűlést követően hozzálátott a rendterem-
téshez. Erre már augusztus elején előkészületeket tett, amikor is Nagyszebenben 
tartózkodva a várostól három ágyút (két hofnicát 32 kőgolyóval és egy tarackot 20 
kőgolyóval), 16 szakálas puskát két mázsa puskaporral, két ácsot, két puskást és 
más szükséges eszközöket kért. A tordai gyűlés után, szeptember 3-án látta elér-
kezettnek az időt arra, hogy Medgyesből elküldje egyik familiárisát, hogy felügyelje 
a hadiszerek hozzászállítását.171

A vajda ezt követően hatolt be Székelyföldre, és valamikor szeptember 17. előtt172 
hadaival tábort vert Székelyudvarhely mellett. Itt egyfelől valóban hozzákezdett a 
kastély – jelen esetben valamiféle szerényebb katonai erődítmény – építéséhez, 
hiszen október 4-én már haza is küldte a Szebentől kapott s „az udvarhelyi kastély 
munkálatait befejező” ácsokat, persze „kérve” a várost, hogy fizessék ki ezek mun-
kabérét.173 Másfelől a székelyek számára szeptember végén közgyűlést tartott, az 
okleveleket hol Udvarhelyről, hol a mellette lévő táborból keltezve.174 Október 7-én 
már Segesvárott volt, és ezt követően már nem tért vissza többé a Székelyföldre. 
A panaszlevélbe foglalt túlkapásokról nem hallunk ez időben, sőt a Sepszi széktől 
függetlenedni kívánó Szentgyörgy mezőváros ügyében – meghallgatva a szászok 
véleményét is – a Sepsi széki székelyek javára döntött.175

Magától értetődő, hogy amíg a vajda Székelyföldön, illetve annak vonzáskörzeté-
ben tartózkodott, a székelyek moccani sem mertek. Amint azonban novemberben 
a vajda elindult Budára,176 megkezdődött a szervezkedés. A székelyek közössége 
december 2-án, Nagysolymosról levelet intézett a szebeniekhez (és nyilván a többi 
szász székhez is), amelyben a Mátyás király halála után az erdélyi három nemzet 
között létrejött sárdi megállapodásra hivatkoztak: ez ugyanis azt is tartalmaz-
ta, hogy ha a székelyek jogait megsértenék, akkor a többi nemzet felsorakozik 
mellettük és együtt követelik jogaik tiszteletben tartását, különben fő- és jószág-

facultatem et auctoritatem dedimus, ut vobis de et super omnibus dampnis et iniuriis, quibus vos per 
ipsos Siculos lacessiti estis, ex parte eorundem taliter satisfaciat, quod contenti eritis …” DF 245133. 
(Kiadása: Székely oklt. V. 31–32.)

171. „commiseramus vobis, ut ista ingenia nobis transmittere deberetis, videlicet hophniczas duas et ad 
ista triginta duos lapides, item unum tharazk ad hanc viginti lapides, item Zakalos XVI, item pulveres 
duabus maassis, item carpentarios duos, pixidarios similiter duos et cum omnibus aliis attinenciis”. 
DF 245891. – Vö. Szabó K.: Báthori István i. m. 678.

172. E napról való első „in castris nostris prope Udwarhel metatis” keltezése: DL 59816. 
173. „Carpentarii vestri perficientes labores huius castelli Wdwarhel ad propria remeabunt.” DF 245391. 

– Az oklevél téves, dec. 3-i keltezéssel való kiadása: Székely oklt. III. 123. – Itt jegyzem meg, hogy nem 
találtam bizonyítékát annak, hogy Bátori Marosvásárhelyen is erődítéseket végzett volna. Szabó K. 
ennek kapcsán Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. IV. kötet. Pest, 1870. 111.-re hivatkozik, ez pedig 
Carolus Franciscus Palma: Notitia rerum Hungaricarum, Pars II. Pestini, Budae et Cassoviae, 1785. 
474.-re, ahol viszont erről szó sincs. (Utóbbi szerző az eseményeket Tubero alapján ismerteti.). – Vö. 
Sófalvi András: A székelyudvarhelyi Csonkavár. Castrum 2007/2. 71., 34. jegyzet: egy 1487. évi adat 
„Wararokya”-t említ Vásárhelyen, ami azonban nem bizonyíték Bátori erődítésére.

174. „in convencione nostra generali universitati Siculorum feria quarta proxima ante festum Beati Micha-
elis archangeli in Wdwarhel celebrata [szept. 26.]”. DF 247122., „cum nos feria secunda proxima post 
festum Beati Michaelis archangeli [okt. 1.] unacum nonnullis nobilibus et Siculis in castris exercitus 
nostri prope Wdwarhel metatis fuissemus constituti”. DF 261063. – Az udvarhelyi oklevelek felsorolását 
és keltezési helyét l. az itineráriumban.

175. DF 247122., vö. még DF 278772. (okt. 7.) – A székelyföldi akció alatt szászok is tartózkodtak a vajda 
környezetében, hiszen egyrészt az ő ügyeiket is tárgyalta (l. pl. DL 59816., 1494. szept. 17.), illetve 
nyilván azért is, hogy a fentiek fényében a szászoknak a székelyek részéről igazságot szolgáltasson (erre 
viszont nem maradt bizonyító fenn adat).

176. Lásd az itinerárium adatait.
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vesztésben bűnhődjenek. Miként későbbi folyamodványukban, úgy e levélben is 
bizonytalanságuknak adtak hangot, hogy vajon a vajda a király tudomásával vagy 
a nélkül nyomja el őket. Kérték tehát a szebenieket, hogy küldjék el követeiket 
hozzájuk, hogy az ország valamennyi nemesével együtt fogalmazzák meg az ural-
kodóhoz írandó kérvényüket, régi jogaik betartását kérve. Majd hozzáteszik, hogy 
ha valaki nem küldené el képviselőit, annak birtokait a már összegyűlt lovas és 
gyalogos katonáikkal megszállják.177 Bár a szebeni polgármester elküldte követét, 
hogy híreket kapjon a székelyek szervezkedéséről,178 az a tény, hogy a nyilván nem 
sokkal ezt követően, talán december közepén kelt panaszlevél egyáltalán nem utal 
az erdélyi nemesség és a szászok támogatására, azt sejteti, hogy a székelyek az ő 
személyükben nem találtak hathatós pártfogókra. (Ez persze a szászok részéről 
teljesen érthető, hiszen, mint láttuk, ők voltak az elmúlt időszak székely mozgo-
lódásainak a kárvallottjai.)179 

Bátori székelyföldi akcióját a szakirodalom általában a székelység körében be-
következett társadalmi változásokkal magyarázza: a székely társadalom egy része 
felhagyott volna hagyományos, katonai jellegű életmódjával, és az így elveszett 
katonai potenciál pótlására kívánta volna a vajda – az erőskezű Mátyás király 
kezdeményezésére – a közszékelyeket megadóztatni, illetve őket összefogva egy 
uradalmat létrehozni, hogy a jövedelmet zsoldosok tartására fordítsa.180 Magam 
az akció mögött ugyanakkor nem keresek ilyen mély összefüggéseket. Közismert, 
hogy a Székelyföldön nem volt királyi vár, ami a vajdának bázisul szolgálhatott 
volna a rendteremtéshez. A Mátyás halála utáni időszak ugyanakkor ismételten 
megmutatta, hogy a térség békéjét a székely mozgolódások komolyan fenyegetik. 
Adódott a következtetés – talán nem csak a vajda, hanem a király környezete 
számára is –, hogy a Székelyföldre történő bevonulással és ott egy katonai bázis 
építésével helyre lehet állítani és a továbbiakban jobban fenn lehet tartani a rendet. 
Udvarhely stratégiai szerepére kiváló példa, hogy a 16. század második felében a 
kolostor erődítésével létrehozott várat „Székelytámad”-nak nevezték.181 Az akció 
véleményem szerint nem volt más, mint a székelység megfélemlítése és megzabo-
lázása érdekében végrehajtott erőfitogtatás. 

A székely folyamodvány – feltehetően karácsony vagy újév környékén – meg is 
érkezett a királyhoz. Mielőtt azonban átadnánk a szót Tuberónak, aki igen részle-
tesen ismerteti az ezt követő fejleményeket, ismertetnünk kell egy fontos eseményt, 
amely hozzájárulhatott ahhoz, hogy az uralkodó és környezete végképp megelégelje 
Bátori túlzott hatalmát és annak korlátozására szánja el magát. Történt ugyanis, 
hogy az 1492. év végén elhunyt a Meggyesaljai Mórocok utolsó férfisarja, István, 
akinek a birtokai – mint feljebb láthattuk – az 1490 szeptemberében megkötött, 

177. Székely oklt. III. 122–123.
178. „Misso nunctio in causis provincie super tres dietas exploraturo novitates de Siculis fl or. I.” Székely 

oklt. III. 123–124. (Keltezés nélküli bejegyzés a szebeni polgármester számadásában.)
179. A történeti kronológia azon adata, miszerint a székely zendülést a szászok is támogatták, általam 

nem ismert forrásra megy vissza: Magyarország történeti kronológiája I. A kezdetektől 1526-ig. Főszerk. 
Benda Kálmán, szerk. Solymosi László. Budapest, 1986.3 321.

180. Erdély története. Első kötet. A kezdetektől 1606-ig. Budapest, 19872. 363. (A vonatkozó rész Makkai 
László munkája.); Jakó Zs.: A székely társadalom i. m. 40–41., aki az udvarhelyi várépítést is Mátyás 
királyhoz köti, mivel „a Mátyás halála utáni zűrzavaros másfél esztendő alkalmatlan volt a várépítés-
re”. 

181. Sófalvi A.: A székelyudvarhelyi Csonkavár i. m. 68–72., ahol a szerző ismerteti a Bátori-féle akció 
legfrissebb szakirodalmát. – A Bátori által épített kastélyt szintén a kolostorépület megerődítéseként 
értelmezi. Az általa erre bemutatott régészeti leletanyag azonban még nem bizonyító erejű (egyelőre még 
csak egy ívelten húzódó falmaradványt sikerült a 16. századi erődítés előtti korra keltezni. Uo. 72.). 
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majd többször kiegészített kölcsönös örökösödési szerződés értelmében elvileg a 
vajda családját és a Perényiek ugocsai ágát illette. A királyi tanács ülésén ter-
mészetesen felmerült az örökség kérdése: bár a király és legszűkebb környezete 
nyilván szerette volna, ha a vagyon – legalább részben – a koronára háramlik,182 az 
ülésen Bátori vajda és Drágfi Bertalan kamarásmester egyaránt magának követelte 
a birtokokat. Ulászló a főpapokkal és bárókkal ezért olyan rendeletet (statutum) 
hozott,  hogy az uradalmak maradjanak az özvegy kezén mindaddig, amíg az 
ügyben tartandó későbbi tárgyalások eredményének megfelelően átadja azokat a 
győztes félnek. A király ki is küldte megbízottját (nuntius), Kamicsáci Horvát Márk 
királyi palotást, hogy kézbesítse ezirányú rendeletét az özvegynek (és vélhetően 
azért is, hogy lefoglalja a vagyont és névlegesen az özvegy nevében kormányozza 
azt). Horvátot azonban, mikor éppen be akart menni a Szatmár megyei szinyéri 
várba, Bátori András – a vajda ösztönzésére – familiárisaival elfogatta, értékeit a 
király levelével együtt elvétette és egészen addig fogságban tartatta, míg a Bátoriak 
lefoglalták a Móroc-javakat; ezt követően viszont a levelet visszaszolgáltatta neki, 
majd hazaküldte a királyhoz.183 Mivel a Bátoriak és Perényiek általi lefoglalás 1492. 
karácsony és újév között zajlott le,184 ezért a dolgavégezetlenül visszatért Horvát 
Márk egyidőben futhatott be a székelyek küldöttségével, óriási megrökönyödést 
keltve az udvarban.185 

Tubero elbeszéli, hogy a székelyek gyakran keresték fel a királyt panaszaikkal, 
mivel a vajda kegyetlenül bánt velük („e férfiú nem csak szigorúbb volt a kelleténél, 
hanem ádáz haragú is”). Most jó szívvel volt hozzájuk, mert a vajda kezdett már 
terhessé (gravis) válni a szemében, hiszen „mindent a saját tetszése szerint akart 
elintézni”. Ezért gyorsan hazaküldte a székelyeket, nehogy a vajda gyanút fogjon, 
majd később a Bátori iránt ellenszenvvel viseltető Bakóc Tamás tanácsát kérte. A 
kancellár azzal az ötlettel állt elő, hogy adjanak Bátori mellé egy vajdatársat, amit 
nyilván méltatlannak fog tartani és lemond; de ha el is viselné a döntést, hatalma 
akkor is a felére csökken. A király az ötletet elfogadta, majd annak érdekében, 
hogy a vajda e lépést ne kifejezetten ellene irányuló intézkedésnek vélje, elhíresz-
telték, hogy minden – területi illetékességgel rendelkező – méltóságviselő társat kap 
maga mellé, és néhány helyen ezt rögtön keresztül is vitték. Bátori természetesen 
el volt keseredve a döntéstől, ezért Bakóc magát barátjának tettetve felkereste őt 
és miközben vigasztalta, rábeszélte, hogy inkább mondjon le időlegesen a vajdai 

182. Lásd a következő jegyzetben idézett oklevelet, amely hangsúlyozza a király háramlási jogát a Móroc-
birtokok kapcsán. – Az uralkodó eddigi tapasztalatai azt mutatták, hogy a kúria jogászai segítségével 
ez lehetséges. 1492 végéig két nagy vagyon birtokosa halt meg fiúörökös nélkül: 1491–92 fordulóján 
Rozgonyi László kamarásmesternek, míg néhány hónappal később távoli rokonának, Rozgonyi János 
országbíró fiának, Istvánnak szakadt magva. E vagyonból az uralkodó három váruradalmat szerzett 
meg (Csókakő, Vitány és Makovica).

183. Az eseményeket részletesen elmeséli Borsvai Benedek királyi jogügyigazgató 1493. jan. 21-én kelt 
panasza: DL 19947. – A történteket egy-egy apróbb eltéréssel említi egy 1494. jan. 24-i oklevél is: DL 
20136. Ebben például az szerepel, hogy a birtokokat Bátori István és Perényi János foglalta le (ez nyil-
ván így is van, András nyilván csak a végrehajtásért felelt), illetve, hogy a feleknek a Móroc-birtokok 
ügyében irataikat 1493. Mihály-napi nyolcadán kell bemutatniuk.

184. 1493 őszén a Bátori Szaniszlófiak újévet (DL 71049. – Kivonata: Perényi 659. sz.), míg később több 
esetben 1492 karácsonyát jelölik meg mint a lefoglalás időpontját (Pl. 1520. jan. 28.: DF 261120., 
1520. márc. 16. DL 82544., kiadása: Horváth Richárd–Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: Oklevelek a 
Bátori család történetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. [2006] 357–358.) – Vö. Neumann T.: 
Verbőci i. m. 293. és 22. jegyzet. 

185. Borsvai fentebb idézett panasza (DL 19947.) hangsúlyozza, hogy mindez „in offensam regie dignitatis 
et maiestatis”, „potencia mediante in preiudicium et offensam vilipendiumque dicti domini nostri regis 
eiusdemque dignitatis valde magnum” történt.
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tisztségről, hiszen a király úgy se fog találni a helyére olyat, aki hozzá hasonló 
tekintéllyel rendelkezik és olyannyira kiváló katona, mint amilyenre Erdélynek 
szüksége van, ezért hamarosan úgy is megkérné őt, hogy vállalja el újra a tisztséget, 
és akkor nagyobb befolyása lesz, mint valaha. Bátori ennek hatására le is mondott 
a vajdaságról.186  Az elbeszélés, mint alább látni fogjuk, sok valóságtartalommal 
rendelkezik – a Bátorinál tett látogatás leírása ugyanakkor a valóságtól teljesen 
elrugaszkodottnak tűnik, életpályája alapján ugyanis a vajda nem lehetett ennyire 
naív.187 A vajdaváltás körülményeiről szóló többi forrásunk jelentősen árnyalják, 
illetve kiegészítik a dalmát történetíró értesüléseit.

A vajda 1493. január 18-án nyújtotta be a lemondását, amit Ulászló elfogadott és 
még ugyanezen a napon betöltötte a megüresedett tisztséget.188 Döntéséről másnap 
az erdélyieket is értesítette: levelében úgy fogalmazott, hogy a vajdaságot jóindulata 
fenntartása mellett elvette Bátoritól, akinek a helyére Losonci László tárnok- és 
Drágfi Bertalan kamarásmestert nevezte ki.189 Az új vajdák kinevezése valóban jól 
beleillik azon kormányzati reformba, amelyet Tubero is említett: tudjuk ugyanis, 
hogy az év elején a király több délvidéki tisztségben érvényesítette a történetírónál 
olvasható „minden helyre két tisztségviselő”-elvet. Bartolomeo Castiglione milánói 
követ 1493. február 15-én, Zenggben kelt jelentése szerint a király Horvátország 
és Szlavónia, a Jajczai és nándorfehérvári bánság élére egyaránt két-két bánt ne-
vezett ki. Ugyanez a forrás arról is beszámol, hogy a király dalmát–horvát–szlavón 
bánná nevezte ki a korábban ezt a méltóságot már betöltő Vingárti Geréb Mátyást, 
aki azonban helyszínre utaztában, átveendő a bánságot, útközben meghalt.190 
Emiatt történhetett az, hogy noha a király az addigi bánnal, Egervári Lászlóval 
Budán tárgyalásokat folytatott és a bánság átadásával összefüggésben február 
6-án el is számolt vele,191 a nagyhatalmú bán még fél évig viselhette tisztségét, 
hogy azután a tárnokmesterséggel vigasztalódjon. Egervári esete arra utal, hogy az 
átfogó kormányzati reformnak nem csak Bátori volt a célpontja. Célja láthatóan a 
királyi hatalom erősítése és a jobb ellenőrizhetőség elérése lehetett az által, hogy 
a tisztségekkel járó katonai hatalmat megosztotta két méltóságviselő között. Az 
azonban bizonyos, hogy e szempontok érvényesítése leginkább a két legnagyobb 
területi hatalommal rendelkező báró, Bátori és Egervári esetében hozhatott gyors 
eredményt.

186. Tubero 84–86.
187. Fraknói Vilmos Tubero e passzusát úgy értelmezte, hogy Bakóc arra vette rá Bátorit, nyújtsa be 

lemondását, amit az uralkodó úgy se fog elfogadni. Fraknói V.: Erdődi Bakócz i. m. 65–66.
188. Az időpontra abból lehet következtetni, hogy egy jan. 17-i parancslevél (DL 46212.) a vajda és alvajda, 

míg egy jan. 18-i (DL 30482.) a vajdák és alvajdák jelenléte elé idéztet.
189. „nos wayvodatum illarum parcium ac comitatum Siculorum a fidele nostro magnifico comite Stephano 

de Bathor iudice curie nostre salva gracia et benivolencia nostra erga eundem permanente aufferentes”. 
A hét szász székhez (DF 245165.) és Besztercei városához (DF 247418.) szóló példányok maradtak fenn. 
Ezek legutóbbi kiadását a korábbiak feltüntetésével l. Jakó Zsigmond: Az erdélyi vajdák kinevezéséről. 
In: Uő: Társadalom, egyház i. m. 83–84. – Némileg összekuszálhatná a szálakat az, hogy 1493. jan. 
7-én Losonci László erdélyi vajdaként bocsát ki Kolozsvárott oklevelet (DF 245400.). Mivel azonban 
Losonci 1492. dec. 28-án és 1493. jan. 15-én egyaránt Budán tartózkodik (Bártfa 3081. és 3085. sz.), 
valójában arról van csak szó, hogy az oklevelet író jegyző keze még „nem állt rá” az 1494. év írására 
(vagy nem jan. 1-i évkezdést használt). Az oklevél 1493. jan. 8-i dátummal való kiadása: Documente 
Făgărăşene I. (1486–1630) Editate de Antal Lukács. Bucureşti, 2004. 2–3.

190. Rukovet 157. (E forrásra Pálosfalvi Tamás hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök.) – Bonfini 
V-III-44. az 1493. évről összefoglalóan írva Geréb Mátyás és Bátori halálát emelte ki.

191. DL 19957.
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Bátori eltávolításának ügyét jelentősen árnyalja Castiglione előbb említett 
jelentésének egy eddig kiaknázatlan bekezdése.192 A követ többek között arról 
számolt be megbízóinak, hogy Bátori Istvánt, „aki magát nagyobb úrnak tartotta 
a királynál és a (királyi) javakat Erdélyben magának sajátította ki”, leváltották és 
már ki is nevezték két utódját. Bátori testvéréhez utazott Vácra, ahol kiegyezett a 
királlyal. Az uralkodó 300 ezer dukátot kért tőle, amit állítólag Erdélyben, Mátyás 
király kincséből lopott el. Szapolyai István nádor megpróbálta kibékíteni a királyt 
a vajdával, aki végül mindent átadott az uralkodónak. A követ közli: „úgy hiszik, 
pénzzel tudja magát [azaz hatalmát] tartani, de sohasem lesz az, aki volt: jól 
megkopasztják és lenyesik a szárnyait”. A király lépése sokakban félelmet keltett, 
de környezete most már úgy véli, hogy immár igazi király, már „nem alszik”.193 
A távoli Zenggben, nyilván különböző hírforrásokból összeállított jelentésben jól 
érződik a tudatos királyi propaganda, amely láthatóan örömmel merített a szé-
kely panaszlevél tartalmából. A szöveg igazolja, hogy a királyt képviselő Bakóc és 
Bátori között valóban komoly tárgyalások folytak, azok azonban távolról sem vol-
tak békések. Bár nem ismerjük az események menetét, talán megkockáztatható, 
hogy Bátori nem akarta elfogadni a király azon döntését, amellyel ez vajdatársat 
nevezett ki mellé, mire Ulászló és Bakóc óriási pénzösszeggel – persze aligha 300 
ezer dukáttal – zsarolták meg.194 A vajda kénytelen volt engedni: a király nyilván 
lemondott követeléseiről, cserébe a vajda – lemondva tisztségéről – átadta a kezén 
lévő erdélyi javakat, így a vajdai honorhoz tartozó, de Bátorinál zálogban lévő Déva 
várát.195 Ezt a lépést igazolja az is, hogy az uralkodó Egerváritól is visszavette a 
zálogba bocsátott végvárakat, ráadásul kérésére a bán azok zálogösszegét 20 ezer 
forintról 16 ezerre mérsékelte.196  

Fontos megjegyezni, hogy bár eredményét tekintve nincs különbség, Bátori 
esetében mégsem leváltásról, hanem lemondásról volt szó,197 azaz a vajda érthető-
en méltóságon alulinak tartotta volna hatalma ilyetén korlátozását, és a változást 
annak ellenére sem a székelyek idézték elő, hogy folyamodványuk éppen a kellő 
időben érkezett meg a Bátori hatalmára féltékeny király és kancellárja kezébe.198 
192. Rukovet 157. szövege csak a jelentés horvátországi és szlavóniai vonatkozásait közli.
193. „Batri Stephano – el quale se teneva maiore maistro che la Maesta del Sig.re Re et faceva andare i 

beni da sua parte in Transilvania – è stato dismesso et è stato facto vayvoda in suo loco Deraf Bartola 
et lo Sbuzi Ladislao et lo dicto Batri Stephano è scampato a Vazia et li cerea accordo cum la Maesta del 
Sig.re Re; et sua Maesta gli domanda ducati 300 milia, che dice lui ha robbato in Transilvania et del 
tesoro della Maesta del Sig.re Re Mathias. Se dice che el Sig.re Conte Stephano, el Palatino lo voleva 
accordare cum la Maesta de Sig.re Re et lo dito Batri Stephano ha remisso ogni cosa in sue mane. Se 
crede la setera cum dinari. Ma mai piu sarà quello lui che è stato; et se crede che el sarà el ben pellato 
et saràge cavato le alle. Et per questo acto che Sua Maesta sta ha facto a costui, la brigata comenzano 
a dire ch’el è Re et sarà Re et non diceno piu che el dorme. Ha posto paura a piu de dece altri.” Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtár (a továbbiakban: MTAK) Kézirattár, MS 4936. (Milánói másolatok I. 
doboz), 1493. febr. 15. – Átiratom ellenőrzésében és a szöveg értelmezésében nyújtott segítségéért Teke 
Zsuzsának tartozom köszönettel.

194. Nem kizárt, hogy a „Mátyás kincse” kifejezés mögött a vajda által kezelt erdélyi adójövedelmekről 
van szó.

195. A vár visszavételének pontos időpontja nem ismert. 1492. okt. 20-án Bátori két dévai várnagya Magyi 
Pál és Horvát János volt: DF 255055. – Az 1494. júl. 16-án feltűnő két dévai várnagy (Udrich János és 
Barcsai János, DL 36563.) már nem köthető a Bátoriakhoz, utóbbi ráadásul birtokügyben egy ízben 
tiltakozott is Bátori vajda ellen (Kolozsmonostor i. m. II. 2751., 1491. aug. 25.).

196. DL 19957.
197. A szakirodalommal ellentétben Bonfini V-III-45. és Tubero 86. egyaránt lemondásról beszél.
198. Erdély története i. m. 363. véleményem szerint helyesen fogalmaz, amikor azt hangsúlyozza, hogy 

Bátori vetélytársainak kapóra jött a panasz, és ezek erőszakolták ki a „keménykezű vajda” visszahí-
vását. – Jakó Zs.: A székely társadalom i. m. 41. viszont Bátori eltávolítását a székely előkelőknek és 
pártfogóiknak tulajdonítja.
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Az is hangsúlyozandó, hogy Bakóc e lépésével sikerrel távolította el útjából az 
utolsó olyan „királycsináló” országnagyot, akinek a király – megválasztása miatt 
– lekötelezettje volt (Filipec kancellár még 1490 szeptemberében belépett a ferences 
rendbe, Nagylucsei Orbán pedig 1491 októberében meghalt). Ilyen módon Bakóc 
– a királyi hatalom részéről tulajdonképpen kikezdhetetlen, de a mindennapi kor-
mányzattól magát távol tartó Szapolyai István nádort leszámítva – e társaságból 
egyedül maradt a politikai porondon. 

A lemondással Bátorinak csak a nagy presztízst jelentő, de kézzelfogható hatal-
mat alig biztosító országbírói tisztség,199 valamint a koronaőrség maradt a kezén. 
Ráadásul a vajdává kinevezett Drágfi Bertalan – akiről Tubero nem hallgatja el, 
hogy a kancellár földesura volt, mikor emez még falun lakott (Bakóc ugyanis a 
Drágfiak birtokolta Erdődön született jobbágycsaládban)200 – egyes hírek szerint 
a királytól adományul kérte a Móroc-vagyont, talán éppen a Bátoriak fenti fel-
ségsértésére hivatkozva.201 Mint majd látjuk, a meglehetősen elhibázottnak tűnő 
szinyérváraljai eset jelentősen rányomta bélyegét a család elkövetkező éveire. 

7. Végrendelkezés és halál Nyírbátorban

Leváltását követően Bátori hamarosan elhagyta Budát, hogy élete hátralévő néhány 
hónapját családja rezidenciáján, Nyírbátorban töltse.202 Itteni tevékenységéről ismét 
csak Tubero tájékoztat bennünket. Elbeszélése szerint az országbíró – megsértődve 
a leváltását keresztül vivő Bakócra és egyben haragját általánosságban kivetítve a 
(fő)papságra – minden követ megmozgatott egy olyan törvény elfogadására, amely 
korlátozta volna az egyházi személyek politikai életben való részvételi lehetőségét.203 
Ha az adat ebben a formában talán túlzó is, az teljességgel elképzelhető, hogy Bátori 
és szövetségei valóban egy egyháziak érdekeivel ellentétes törvénycsomag elfogadá-
sát tűzték ki célul. Az 1492. évi országgyűlésen ugyanis a rendek – miként azt a 
törvény szövege hangsúlyozza is – nem tudtak megállapodni két kulcsfontosságú 
kérdés, a tizedek felhasználása, illetve az egyházi javadalmak betöltése ügyében, 
így ezen kérdések eldöntését a király az év végére tervezett Mihály-napi diétára 
halasztotta.204 Ez a gyűlés azonban elmaradt, így Bátori joggal érezhette, hogy ha 
199. Az országbírói tisztség korabeli jelentéktelenségére jó adat, hogy a pozsonyi béke annak betöltőitől 

nem is követelte meg a hűségesküt.
200. „quendam Bartholomeum Draphium, ordinis senatorii virum, principem quondam ipsius praesulis, 

dum ruri puer una cum parentibus degeret”. Tubero 85.
201. 1493. jan. 23-án Bátori és Perényi János nevében tiltakoznak a fehérvári keresztes konvent előtt, 

hogy Drágfi Bertalan a Móroc-birtokokat felkérte vagy felkérni próbálkozik: DL 71044. (Kivonata: 
Perényi 653. sz.)

202. 1493. febr. 17-én már Nyírbátorban van, l. itineráriumát a függelékben. – A Kusalyi Jakcs Ferenc-
cel kötött január 15-i megállapodásban szerepelt, hogy pünkösdkor (1493. máj. 26.) Ferenc Nyírbátor 
mezővárosban veheti át a Bátoriaktól és a Perényiektől azt a 600 forintot, amelyen kiválthatja Korotnai 
János nádori ítélőmestertől a Móroc-féle Somogy megyei javakat. (DL 71043. – Kivonata: Perényi 652. 
sz., DF 254889.) Ez alapján felmerülhet, hogy Bátori itteni tartózkodását hosszabb időre tervezte. 

203. „constituunt omnes proceres, Stephani Botheris imprimis instinctu, quem opera Thomae antistitis a 
Transilvana praefectura amotum fuisse dicunt, in unum convenire, atque sacerdotibus potissimum ob 
regis in eos studium infensi legem ferre, qua omnis promiscue ordinis sacerdotes ab administratione 
reipublicae prohiberentur, nec nisi vocati et privatae rei duntaxat causa ad regiam accedere permit-
terentur, quo scilicet submotis a regia sacerdotibus soli profani principes regi moderarentur”. Tubero 
84–85., valamint „Stephanus deposita praefectura ubi tandem rescivit Thomae fraudem, unius, ut fit, 
culpa omnibus sacerdotibus coepit succensere, iniuriam ferre aegerrime, atque de lege in sacerdotes, 
quo dictum est modo, ferenda consilia volutare.” Uo. 86.

204. „tam ratione decimarum, quam ecclesiasticorum beneficiorum ac collationis comitatuum et caete-
rorum negotiorum”. 1490. évi törvény megerősítése, 4–5. paragrafus. CJH I. 560. 
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1493-ban keresztül tudná vinni például a tizedekről szóló törvényt, azzal kellően 
megbosszulná Bakóc püspök-kancellár csalárdságát. Úgy tűnik, hogy a Bátori által 
irányított – Tubero őt nevezi novorum author consiliorumnak – széleskörű szervez-
kedést, amely egy kizárólag világi urak részvételével tartott gyűlésben csúcsosodott 
volna ki, az országbíró halála, illetve Ulászló király és Bakóc figyelemelterelő lépései 
akadályozták csak meg.205 Ennek megfelelően valószerűnek hat az a Bátori halálát 
követően lejegyzett értesülés, miszerint az ország második bárójaként a királyné 
kegyében állt és a király ellenfele volt.206   

Az országbíró élete utolsó hónapjaiban még arra is kísérletet tett, hogy rokonai-
val és Perényi Jánossal együtt törvényesen bekerüljön a Móroc-örökségbe. A vajda 
még megélte azt, hogy értesülhetett az – egyébként várható – ellentmondásokról: 
Mórichida kapcsán Szapolyai nádor és fia, János, míg a teljes Móroc-vagyon te-
kintetében Drágfi Bertalan, a Bátori Szaniszlófiak, illetve Móroc István özvegye, 
Margit asszony mondott ellent.207  

A szakirodalom István halálának időpontját eddig 1493. július 19. (az utolsó 
neve alatt kelt oklevél dátuma) és szeptember 7. (első néhaiként történő említése) 
közé helyezte.208 Bár volt olyan kutató, aki ugyan ismerte Bartolomeo Castiglione 
Zenggből, 1493. július 3-án, az országbíró haláláról és temetéséről is szót ejtő 
jelentését,209 ám ennek a keltezését éppen a fentiek fényében tévesnek tartotta.210 
Bátori ugyanakkor július 17-én már bizonyosan nem élt,211 20-án pedig már Ve-
lencében is megerősítették halálhírét,212 így az ellentmondás másként oldandó fel. 
Ehhez azonban egy rövid fejtegetésbe kell bocsátkoznom.

Az országbíró utolsónak tekintett oklevele Budán, Mária Magdolna ünnepe előtti 
pénteken kelt. Ebben Bátori kérte a váci káptalant, hogy gondoskodjanak Legén-
di Bertalan iktatásáról, aki ezer forintos zálogösszeg fejében szeretne bekerülni 
a Romhányi család egyik Nógrád megyei birtokába, illetve Szobi Mihály három 
birtokrészébe. A látszólag valóban 1493. évvel keltezett213 mandátum szövegét a 
váci káptalan eredetiben is fennmaradt jelentése őrizte meg, amelynek dátumában 
205. Tubero 86–87.
206. „et era molto in favore de la Maestà de Madona et contrario alla Mtà del Sr R[e] et era el secondo 

grande maystro che sia in Ongaria.” Jajcza 100. (1493. júl. 2., Bartolomeo Castiglione jelentése.)
207. A királyi iktatóparancs 1493. márc. 24-én kelt Komáromban, míg a jelentés 1494. jan. 18-án. DL 

71051. (Kivonata: Perényi 656. sz.) – A különböző uradalmak iktatása május–júniusban zajlott le, 
de már ezek megkezdése előtt többen tiltották az iktatást, l. pl. DL 82054., DL 82058., DF 253826. 
(84v–85r.) 

208. Pl. Fügedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. (Történeti és statisztikai kötetek.) 
Budapest, 1970. 106. (júl. 19. után); Engel Pál: Magyar középkori adattár: Középkori magyar gene-
alógia. CD-ROM, 2001. „Gútkeled nem, 1. Rakamazi ág, 6. tábla: Bátori (ecsedi).” (júl. 19. és szept. 
7. között) – Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. Budapest, 1985. 111. (Szögi Lászlótól; júl. 
10. után) – Horváth Richárd: Ecsedi Bátori István i. m. 268. (szept. 7. előtt, illetve kora ősszel) – Az 
alábbiak miatt persze nincs jelentősége, de már egy augusztus 6-i oklevél is néhaiként tesz Bátoriról 
említést: DF 210407.

209. Jajcza 100. 
210. Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. 202. (5. jegyzet)
211. Egy júl. 28-i jelentés beszámol egy, Bátori András és fia, György nevében júl. 17-én tett ellentmon-

dásról. Az országbíró hiánya a családtagok felsorolásából egyértelműen jelzi, hogy már nem élt: DL 
30330.

212. Rukovet 184. – Egészen más kérdés, hogy egy Rómában, Bodó Miklós maróti prépost kérvényére kelt 
pápai parancslevél még szept. 22-én is a „váci püspök, Bátori István és András” jogtalankodásairól tesz 
említést (DL 20071.). Természetesen itt egy, még István életében megfogalmazott panaszról lehet szó.

213. Az sem tartom kizártnak, hogy az évszám némileg furcsán leírt utolsó számjegye vagy egy javítástól, 
vagy a papíranyag kopásától megtévesztő. (Magam a secundo-t [scdo + rövidítés] is bele tudom olvasni 
a szóba, amennyiben a szó eleji s és a d szára kikopott, amire jelek is utalnak.) Lásd még az alább 
hivatkozott újkori átírásokat/másolatokat.
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szokásos módon csak az „ugyanazon évben” (anno supradicto) megfogalmazást 
szerepeltették.214 Az oklevél azonban akkor sem lehet 1493. évi, ha ez az évszám 
áll a dátumsorban. Bátori ugyanis mandátumában magát nem csak országbírónak, 
hanem erdélyi vajdának is nevezi, ami – tekintettel év eleji lemondására, illetve 
arra, hogy január 19. után sohasem szerepelteti okleveleiben a vajdai tisztséget 
– kizárja az 1493-as keltezés lehetőségét. Talán az sem véletlen, hogy az oklevélről 
készített újkori átiratok/másolatok közül egy 1492. évi, kettő 1493. évi dátumot 
őrzött meg.215 Akár elírásról, akár hamisításról legyen szó, a tárgyalt oklevél ki-
zárásával, illetve 1492. éviként történő értelmezésével minden a helyére kerülne. 
Problémát jelent ugyanis még az is, hogy az országbírói pecsétet őrző és ezáltal 
rendszerint Budán Bátori neve alatt okleveleket kibocsátó ítélőmester, Hásságyi 
István oklevéladása 1493. február 1-gyel megszakad,216 hiszen nem sokkal később 
gyilkosság áldozata lett,217 ami azzal járt, hogy Bátori nevében már csak saját, 
vele együtt Nyírbátorban időző jegyzője állított ki 1493. február 17-től kezdődően 
rutinszerű megkereséseket és egyszerű bevallásokat.218

Ha tehát az 1493. július 19-i oklevelet vizsgálatunk köréből kizárjuk, akkor 
az országbíró utolsó ismert oklevele 1493. május 14-én kelt, Nyírbátorban.219 Így 
már semmi sem kényszerít bennünket arra, hogy kételkedjünk Castiglione július 
3-i levelének keltezésében. Sajnos az országbíró halálának pontos idejét még így 
sem tudjuk meghatározni, de ha figyelembe vesszük azt a június 16-án kelt királyi 
oklevelet, amely csak Hásságyi neve mellé teszi ki a néhai jelzőt, ura, Bátori mellé 
nem,220 továbbá mintegy egy hetet számolunk arra, hogy a halálhír Nyírbátorból a 
tengerparti Zenggbe érjen, akkor István országbíró halálát kellő biztonsággal június 
harmadik–negyedik – sőt, ha valóban értesült már a temetésről, akkor inkább a 
harmadik – hetére tehetjük. Azt, hogy ezen időpont, illetve az utolsó nyírbátori 
oklevél között eltelt egy hónap alatt miért nem keltek Bátori neve alatt oklevelek, 
talán a nagyhatalmú báró haldoklásával magyarázhatjuk.

Az országbíró – aki a korabeli közvélekedés szerint az erdélyi vajdai tisztség 
elvesztése felett érzett fájdalmába halt bele221 – nem sokkal halála előtt, nyilván 
Nyírbátorban végrendeletet tett. Az erről szóló dokumentum legnagyobb sajná-

214. A káptalan eredeti jelentése: DF 210833.
215. 1492. július 20-i keltezéssel: DL 86709., 1493. évivel: DL 86711., DL 86712. (utóbbi kettőről regeszta: 

A Római Szent Birodalmi széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. Írta és összeállította Iványi Béla. 
Szeged, 1931. 364–365. sz.)

216. DF 231870. – Ez az oklevél csak átiratban maradt fenn; ezért az utolsó, minden kétséget kizáróan 
Hásságyi által kibocsátott oklevél – szerepel rajta a jellegzetes SHS kézjegy – 1493. jan. 24-én kelt (DL 
19948.).

217. Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 1971. 276. (A szer-
ző csak az ítélőmester halálának évszámát, illetve gyilkosainak, Sárkány Ferencnek és Lászlónak a 
nevét közli.) – Egy 1493. máj. 14-én kelt oklevélben arról olvashatunk, hogy a felperesnek Budán meg 
kellett jelennie Hásságyi István előtt, de „ipso magistro Stephano de Hassagh miseranda cede interim 
interfecto” erre nem kerülhetett sor: DL 95426. – Úgy tűnik, hogy Bátori febr. 17-tel induló nyírbátori 
oklevéladása során az országbírói pecsétet használta. Ennek kapcsán azonban egyelőre csak a DL 
46225. (1493. máj. 13.) jelzetű oklevél lenyomatát tudtam megtekinteni.

218. Az oklevelek felsorolását l. a függelékben található itineráriumban.
219. DF 223957.
220. DL 37680. – Egy máj. 31-én, Székesfehérvárott kelt, többek között Bátori István ellen a Bátori 

Szaniszlófiak által tett tiltakozás sem nevezi néhainak: DL 82058. – A budai káptalan jún. 3-i jelen-
tésében, amelyet Bátori mandátumára állít ki, az országbíró mellett szintén nem szerepel a quondam 
szócska: DL 82059.

221. „morte subtractus erat dolore, ut quidam arbitrantur, ereptae per fraudem praefecturae” Tubero 87. 
– Bonfini pusztán Bátori halálát említi meg, mint az 1493. év fontos történését, illetve azt, hogy nem 
sokkal korábban lemondott a vajdai címről: Bonfini V-III-44–45.
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latunkra nem maradt fenn. Tudjuk azonban, hogy értékes liturgikus tárgyakat 
hagyott a nyírbátori ferences kolostorra, amely a Bátoriak kérvényére a 16. század 
elején engedélyt kapott a pápától, hogy a rendi elöljáró tiltása ellenére megtart-
hassák az István úrtól végrendeleti úton kapott „értékes kelyheket, arannyal és 
gyöngyökkel díszített miseruhákat és más egyházi felszereléseket”.222 Szintén hal-
lunk a végrendeletről egy 1499. évben támadt per során, amikor Ártándi Tamás 
perbe hívta Bátori András özvegyét és fiait, mivel a néhai István tartozott neki 200 
forinttal és ennek megfizetését végrendeletében is rögzítette. A másik fél azonban 
kijelentette, hogy ez a kitétel nem szerepel a dokumentumban, ezért a bíróság 
elrendelte a végrendelet bemutatását.223 Sajnos a per folytatását nem ismerjük: a 
felek nyilván peren kívüli egyezséget kötöttek.

8. És ami ezután következett

Bátori István halálával családjára nehéz idők következtek. A király környezete 
láthatóan kihasználta az alkalmat, hogy az egykori vajda kezében összpontosult 
hallatlan hatalmat a lehetőségekhez mérten felszámolja. Erre a törekvésre az új 
családfő, András is számíthatott, hiszen talán ezzel hozható összefüggésbe, hogy 
még augusztusban bevezettette magát a Marcali-hagyatékból származó két Somogy 
megyei vár, Babócsa és Fejérkő birtokába.224 A család rögtön elveszítette Somogy 
megye ispánságát: míg 1493 júniusáig mindhárom somogyi alispán Bátori embere 
volt,225 addig szeptemberben az ispán már Korotnai János nádori ítélőmester, és 
ennek megfelelően a három új alispán sem köthető már a Bátoriakhoz.226 Zala 
megyében Bátori alispánja, Gétyei János szintén júniusban tűnik fel utoljára az 
oklevelekben, és már e hónap végén új alispánokat látunk a megye élén.227 Az év 
222. „nobilis quondam vir Stephanus etiam de Bathor, qui oppidi, in quo domus vestra sita est, dominus tem-

poralis tunc existebat, zelo devotionis affectus ecclesie seu monasterio vestro calices quosdam preciosiores 
vestimentaque et alia paramenta ecclesiastica auro et margaritis ornata, ut illis ad omnipotentis Dei onorem 
et laudem in divinis uteremini, dedit, concessit ac etiam testamento legavit.” Archivio Segreto Vaticano, 
Arm. XXXIX., vol. 24, fol. 104r–105r. – Az oklevél ismeretét Nemes Gábornak köszönöm. – Az országbírótól 
ezen kívül csak egy egyháziaknak tett adományt ismerek, de ez korábbi időkbe nyúlik vissza: 1490 előtt a 
Küküllő megyei bonyhai plébánianak ajándékozta csávási és dányáni birtokrészét: DF 275395.

223. DL 20888. – Az oklevél ismeretét Tóth Norbertnek köszönöm.
224. DL 20044., vö. Horváth R.: Az ecsedi Bátoriak i. m. 316.
225. Utoljára jún. 24-én: Borsa Iván: Somogy középkori alispánjai. A Mohács előtti megyei archontológia 

ügye. Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 13. Kaposvár, 1982. 14. – Bellyei Péter kimutathatóan 
a vajda familiárisa volt (DL 94286.), Derzsi Kelemen és Tőli Imre pedig a Bátoriak kezén lévő babócsai 
vár várnagyai (DL 20194., 20224.).

226. Korotnai ispánként: DL 20064. (1493. szept. 13.) – Először szept. 28-án jelennek meg a forrásokban 
az új alispánok: gordovai Fáncs János, Gellyei László és Andócsi János (Borsa I.: Somogy i. m. 14.).

227. Zala megye esete korántsem egyértelmű. Az bizonyos, hogy a Bátoriak szentgyörgyvári várnagyait, 
előbb Sólyagi Jánost (1488–1491), majd Gétyeit (1492–1493) ott találjuk az alispánok sorában, utóbbit 
utoljára 1493. jún. 14-én, amikor a három közül ő az egyik alispán (a másik kettőt, Ivánci Lászlót és 
Cseneházi Dénest nem tudtam kihez kötni). 27-én már Cseneházi és Uzsai Gáspár az alispánok – utóbbi 
később, a 16. század első évtizedében ugyancsak szentgyörgyvári várnagy és alispán a Bátoriak szolgá-
latában. A megye archontológiáját l. Holub József: Zala megye története I. kötet. Pécs, 1929. 472–473., 
vö. DL 19368., DL 19847., DL 25506. – Az ugyanitt 1491-ben Sólyagi társaként említett Rohodi János 
is a vajda familiárisa lehetett, már csak szatmári származása és erdélyi birtoklása miatt is, személyére 
l. Neumann Tibor: Felső-Tisza-vidéki nemesek a késő középkori Nyitra megyében. Szabolcs-szatmár-
beregi Szemle 42. (2007) 440–441. – Ez azt mutatja, hogy egy ideig a teljes ispánság a Bátoriaké volt. 
1494 szeptemberében ugyanakkor a király az ispánság felét elvette Gersei Pető Miklóstól és Kanizsai 
Györgynek adta. Ez Gétyei éppen Bátori halálakor történő eltűnésével együtt talán arra utal, hogy a 
Bátoriak legalább az ispánság felét elveszítették. Ez azonban lehet, hogy már 1492-ben megtörtént. 
– Holub 1491-től kezdődően Bátori András ispánságát valószínűsíti, de inkább a vajda lehetett az ispán. 
Bátori István nádor 1524. évi, Gétyei János alnádornak szóló adománylevelében ugyanis az szerepel, 
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végi, Mihály-napi országgyűlésen ráadásul elvették Andrástól és Fodor István sze-
rémi püspöktől a koronaőrséget és ezzel együtt a visegrádi várat.228 A legnagyobb 
érvágás ugyanakkor minden bizonnyal 1494-ben, a vízkereszti nyolcadon érte a 
családot.

A király és tanácsa Móroc István halála után, még a Bátoriak erőszakos foglalása 
előtt úgy rendelkezett, hogy a vajda és Drágfi Bertalan 1493 végén – Mihály-nap 
nyolcadán, még a bírói ülésszak elmaradása esetén is – mutassák be egymás ellen 
az örökösödésüket igazoló iratokat. A kitűzött időben ugyanakkor Bátori András és 
az időközben szintén elhunyt Perényi János fiai nem jelentek meg, ezért a király 
– bár szigorú ítéletet szeretett volna hozni – a tanács és Drágfi kérésére a pert 
1494. január 13-ra, majd ekkor kilenc nappal későbbre halasztotta. Az ülésen, 
amelyen az ügy fontosságára tekintettel nyolc főpap és két báró is részt vett, Drágfi 
előadta, hogy ő – szemben a másik féllel – a király parancsainak mindvégig enge-
delmeskedett (azaz nem foglalta el Móroc birtokait), ezért szeretné, hogy mielőtt 
a perben bármilyen döntés születne, az ország törvényeinek megfelelően a másik 
felet zárják ki a birtokokból. A Bátori és Perényi családok részéről csak András fia, 
György és az egyik Perényi-testvér, Mihály jelentek meg, akik csak annyit közöl-
tek, hogy a per irányításáért nem ők, hanem András, illetve Mihály bátyja, Gábor 
felelősek, ezért kérték, hogy halasszák a pert a legközelebbi nyolcadra, amikor is 
a családfők készek megjelenni és válaszolni. A bíróság Drágfi kérését teljesítette: 
elrendelte a Móroc-vagyon király részére történő lefoglalását, és a feleknek a víz-
kereszti nyolcadot jelölte ki arra, hogy irataik bemutatásával bizonyítsák igazukat. 
Az ítéletlevélben az uralkodó érthető módon leszögezte: ha egyik fél sem jelenne 
meg, akkor a birtokvagyont háramlottnak tekinti, és a felek csak tőle perelhetik 
azt.229 Felmerül a kérdés, hogy a Bátoriak és a Perényiek miért nem mutatták be a 
bíróságon a Móroc-féle szerződéseket. Nem kizárt, hogy tartottak Drágfi okleveleitől 
vagy sajátjaik érvénytelenítésétől.230 

Szorult tehát a hurok a Bátoriak körül. Hogy az erdélyi vajda részéről a le-
foglalás ürügyén várható támadást elkerüljék, András és a Perényi-testvérek az 
egyedüli járható utat választották: kiegyeztek Drágfival. Február 28-án, Budán 
a nádori bíróság előtt a felek – hangsúlyozva a főpapok és bárók közbenjárását 
– a következő megállapodást kötötték: a Szatmár megyei szinyéri és meggyesi 
uradalmak harmadába beengedték Drágfi vajdát, de azzal a korlátozással, hogy a 
szinyéri várban, Váralja és Meggyes mezővárosokban nem kapott részeket, ezekért 
cserébe máshol kárpótolták. Az oklevél a Móroc-birtokok tekintetében kimondta 
a felek kölcsönös örökösödését is, illetve hangsúlyozta, hogy az idegen kézen lévő 
birtokok visszaszerzése esetén ezeket is három részre kell osztani a felek között.231 
A Körös megyei Zdencet a szerződés nem említi, ami amellett szól, hogy ennek a 
Bátoriak általi kizárólagos birtoklása nem kérdőjeleződött meg.232 A közbenjáró 
országnagyok közül csak egyet ismerünk, aki nem volt más, mint András testvére, 

hogy János előbb István országbírót és vajdát szolgálta: DL 47572. (Az oklevélre Tóth Norbert hívta fel 
a figyelmemet, amit ezúton is köszönök.)

228. Neumann T.: II. Ulászló i. m. 332–333., vö. Bonfini V-III-89.
229. DL 20136. (1494. jan. 24.)
230. A kúria jogászai az ún. egyedülálló személy (unica persona) által tett elidegenítéseket olykor érvény-

telenítették, ugyanakkor itt az első szerződést a király is megerősítette. Elképzelhető, hogy Drágfi egy 
korábban megkötött hasonló örökösödési szerződés birtokában volt.

231. DL 20155., másik eredeti példánya: DL 71054. (Kivonata: Perényi 666. sz.) – Az oklevél az idegen 
kézen lévő uradalmak közül a Verőce megyei Berzőcét és a Zala megyei Szigligetet említette.

232. 1495-ben a két zdenci várnagy Bátori András embere: DL 32859.
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Bátori Miklós váci püspök. András három fia nevében ugyanis két héttel később 
tiltakoztak a budai káptalan előtt, hogy apjuk és nagybátyjuk az ő tudtuk nélkül, 
bármiféle kényszerítő körülmény nélkül kötöttek megegyezést Szinyér és Zdenc 
vár, valamint Meggyes-kastély ügyében.233 Persze ebből egy szó sem volt igaz: a 
tiltakozást a család ügyvédje, Szeléndi János jelentette be,234 pusztán azért, hogy 
a három Bátori-fiú apjuk halála után alkalomadtán kérhesse a szerződés felül-
vizsgálatát. A felek természetesen nem mentek vissza a király elé pereskedni; bár 
éppen erre az esetre mondta ki a januári ítéletlevél a királyi háramlást, ebből nem 
lett semmi, talán azért, mert a király személyes jelenléti bíróságának vezetője, 
István szerémi püspök, személynök elérte, hogy az ügyet egy időre „jegeljék”. Azt 
ugyanis tudjuk, hogy Bátori András a személynök kérésére februárban a Somogy 
megyei Nezde-birtokot utóbbi két familiárisának adományozta.235 Valamit vala-
miért. Mindenesetre az ítéletlevél hátoldalán lévő bírósági feljegyzésből kiderül, 
hogy valamikor András, illetve Drágfi halála (1501) után Hencelfi István királyi 
jogügyigazgató kísérletet tett az ügy felélesztésére,236 de igyekezete aligha járt kézzel 
fogható eredménnyel. A Szatmár megyei Móroc-uradalmakat a felek még 1494-ben 
felosztották egymás között.237

A másik veszteség, ami a családot érte, annak volt a következménye, hogy a 
zákányi kastély ügyében a Dombaiak és a Szerdahelyi Imrefiek ismét pereket indí-
tottak ellenük.238 A tárgyalásokra februárban került sor, a vízkereszti nyolcadon.239 
Egy héttel a Drágfival való megegyezés előtt Bátori András végül kénytelen volt 
lemondani testvére szerzeményéről Imrefi Mihály javára. Ígéretet tett arra, hogy 
április 1-én átadja Imrefinek a kastélyt, a benne lévő ágyúkkal és fegyverekkel, 
illetve az uradalomnak még a Bátoriak által kezelt, Imrefit illető negyedrészét.240 
Úgy tűnik, hogy a család ezt követően még további kisebb engedményekre is 
rákényszerült a vajda megkérdőjelezhető birtokszerzéseivel összefüggésben,241 
sőt a Marcaliak egyik leányági leszármazottja, Hédervári Dorottya is pert indított 
ellenük, követelve a vagyon egy részét.242 Mikor a király 1494 nyarán felkereste 
Erdélyt, nyilván a vajda több „ügyére” is fény derülhetett. Mint fentebb láthattuk, 

233. DL 20162. (1494. márc. 13.)
234. Ő képviselte például 1494. febr. 8-án Andrást Zákány ügyében: DL 19831.
235. „ad peticionem reverendi domini Stephani episcopi ecclesie Sirimiensis et personalis presencie regie 

maiestatis locumtenentis”. DL 73327. (Az oklevelet Tóth Norbert írta át és bocsátotta rendelkezésem-
re, amit ezúton is köszönök.) – A januári ítéletlevelet egyébként a kancelláriai jegyzetek alapján a két 
személynöki ítélőmester bocsátotta ki. – A Somogy megyei birtok a babócsai uradalom tartozéka volt, 
l. DL 20217–218. (1494. szept. 19.)

236. DL 20136.
237. DL 71056. (Kivonata: Perényi 670. sz., 1494. ápr. 25.)
238. Dombói Dávid 1493. szept. 19-én arra panaszkodott, hogy István a zákányi kastélyt 1491. nov. 11. 

körül elfoglalta és András most sűrű kéréséi ellenére sem adja neki át. Érdekes, hogy a panaszt a Báto-
riak várában, Babócsán foglaltatta írásba az ott tartózkodó nádori ítélőmester, Korotnai János somogyi 
ispán. DL 20070. (Regesztája: Komjáthy M.: A somogyi konvent i. m., SMM 5. [1974] 20. sz.)

239. A Szerdahelyi Imrefiekkel zajló perben febr. 8-án, a Dombaiakkal zajlóban febr. 17-én bocsátottak 
ki egy-egy átíró oklevelet: DL 19831. (Regesztája: Komjáthy M.: A somogyi konvent i. m., SMM 4. [1973] 
11. sz.), DL 20070. (Regesztája: uo. SMM 5. [1974] 23. sz., téves febr. 10-i dátummal)

240. DL 20153. (1494. febr. 21.) – Az átadásról ugyan nem maradt oklevél, de nyilvánvalóan megtörtént, 
hiszen többet a kastélyt nem találjuk meg a család birtokában. – Az 1495. évi újadományból tudjuk, 
hogy Alsó- és Felsőzákány mezővárosok felerészei a család kezén maradtak: DL 20306.

241. Például 1494. ápr. 30-án a váradi káptalan előtt Alsóegregyi Kolbász Lőrinc nyugtázta András ré-
szére, hogy ez végre visszaadta az István vajda által adományba kapott és lefoglalt hat Zaránd megyei 
birtokrész utolsó egyharmad részét (kétharmad részt még István adott neki vissza): DL 20175.  

242. DL 20217–20218. (1494. szept. 19.), a per folytatása 1496-ban: DL 20451. – 1495-ben Szentgyörgyi 
Simeon gróf is bejelentette igényét a Marcali-örökségre mint leányági leszármazott: DL 20293.



119Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt

a király ekkor perelte be a vajdák előtt Bátori Andrást a szászsebesi kincs jogtalan 
birtoklása miatt,243 sőt augusztusban a szabolcsi ispáni címet is elvette tőle és 
Drágfi Bertalannak adta.244

Mindezek alapján bizony felmerül, hogy Bátori András kegyvesztett lett az ud-
varnál. Öccse, István hatalmának csak morzsáit tudta megőrizni. Az utóbbi idő-
szakban ugyan felmerült, hogy valójában az István vajda mögött az uradalmakat 
otthonról igazgató András irányította a család életét és politikai tevékenységét, ez 
ugyanakkor nem igazolható. (Az az ezzel kapcsolatban idézett Mohács utáni adat 
ugyanis, miszerint András volt „a nyíri király”, nem vonható ide, mivel levelében 
Kállói János ezt a címet kétség kívül gúnyból, és azt sem tartom elképzelhetetlen-
nek, hogy saját nyelvi leleményeként használta, ellenpárként a levélben pünkösdi 
királyként emlegetett Szapolyaival.245) A nehéz helyzetből a kiutat nyilván az jelölte 
ki, hogy András fia, György – talán még a néhai vajda pártfogásának köszönhetően 
– gyakran tartózkodhatott a király környezetében. Bonfini feljegyzi, hogy az 1494 
tavaszán megrendezett Jagelló-csúcs idején – az ekkor 20 év körüli246 – György, 
Perényi Gábor társaságában, vitézségével kitüntette magát a lőcsei lovagi tornákon, 
amiért a király bőkezűen megjutalmazta.247 Nem tartom kizártnak, hogy az 1495. 
tavaszi, a Bátori-birtokok jelentős részét magában foglaló királyi újadomány248 
valójában György közbenjárását dícséri, hiszen 1497. évi haláláig a családfő nem 
mutatható ki a király környezetében,249 ami az ország negyedik legnagyobb birto-
kosa esetében egyáltalán nem tekinthető természetesnek.

9. Összefoglalás

Augustino Barbadico velencei dózse 1492 novemberében levelet intézett Bátori 
István vajdához és arra kérte, járjon közben Ulászló királynál egyik polgártársa 
érdekében, akinek még Mátyás király maradt nagy összegekkel adósa bizonyos 
drágakövek és más ékszerek vásárlásával összefüggésben. A levél megírását az 
indokolta, hogy a dózse tudta: a címzett „méltán igen nagy befolyással rendelkezik 
és becsben áll a királyi felségnél”.250 Ezt még ugyan tekinthetnénk a velencei kan-
cellárián kibocsátott rutinszerű közbenjáró levélnek is, de úgy tűnik, hogy mások 
243. A Kolozsváron júliusban a kincs ügyében megjelent Borsvai Benedek királyi jogügyigazgató még 

szeptemberben is Erdélyban tartózkodik, a király környezetében: DL 20220.
244. Bátori utoljára 1494. aug. 18-án szerepel ispánként, szept. 1-én minden bizonnyal már Drágfi alis-

pánjai állnak a megye élén. C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának oklevelei II. (1387–1526) Bu-
dapest–Nyíregyháza, 2003. 699–701. sz. – Érdekes, hogy Bátori alispánja, Petneházi Mátyás a következő 
év tavaszán visszatér az alispánságba, de már – az oklevelek szerint – Drágfi embereként: uo. 706.

245. Egyháztörténeti emlékek a hitújítás korából. I. kötet. Budapest, 1902. 419. – C. Tóth Norbert: A Bátori 
család ecsedi ága az 1440-es években. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 271., 44. jegyzet 
(szintén pejoratív kifejezésnek tartja), Németh P.: A nyírbátori Szent György-templom i. m. 380., 14. 
jegyzet, Kubinyi A.: Báthory Miklós i. m. 27.

246. Lásd a 32. jegyzetet.
247. Bonfini V-IV-37.
248. DL 20306. (1495. máj. 25.) – A felsorolt uradalmak és birtokok ekkor a következők: Buják vára 8 

birtokkal (Nógrád m.); Bátor és Gyarmat mezővárosok; Szinyér vár, Meggyes kastély és Meggyesalja 
mezőváros fele (Szatmár m.); Babócsa és Fejérkő várak 45 birtokkal, illetve Alsó- és Felsőzákány me-
zővárosok felével (Somogy m.). – Nem egészen világos, hogy a család miért éppen ezen uradalmakra 
kérte az újadományt.

249. András csupán egyszer, 1496. jún. 15-én mutatható ki a tanácsban, de akkor is csak mint bírótárs: 
Kubinyi A.: Bárók a királyi tanácsban i. m. 199., 203.

250. „apud cuius maiestatem eandem vestram m(agnificenciam) et auctoritate et gratia merito multum 
pollere scimus.” DL 19913. (Kiadása: Georgius Pray: Epistolae procerum regni Hungariae. Pars I comp-
lectens epistolas ab anno MCCCCXC ad MDXXXI. Posonii, 1806. 31–32.)
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is előszeretettel kérték a vajda segítségét, ha a királynál kívántak valamit elérni. 
Váradi Péter kalocsai érsek például azért fordult 1491 utolsó napjaiban levelével 
Bátorihoz, hogy rávegye Ulászló királyt: engedélyezze az érsek Rómába utazását, 
egyszersmind szavatolja útja biztonságát.251 Arról is tudomásunk van, hogy a vajda 
1492-ben „szóban és levéllel” a kincstartónál járt közben Csukás György szebeni 
polgármester érdekében, hogy ez az erdélyi huszad- és kamarajövedelmeket bérbe 
vehesse.252

Más források is arra utalnak, hogy mikor a vajda az udvarban tartózkodott, 
könnyedén intézett el uralkodói hatáskörbe tartózó feladatokat. Ha a királyi okle-
veleken található és nevét feltüntető ún. relációs-jegyzeteket megvizsgáljuk, akkor 
azt láthatjuk, hogy ilyenek legnagyobbrészt a saját familiárisainak tett királyi 
adományokon maradtak fenn, ami véleményem szerint nem jelent mást, mint 
hogy a kancellária alkalmazottai az uralkodó megkérdezése nélkül is elfogadták 
szándékát egy-egy kevésbé jelentős birtokadomány írásba foglalására.253 A famili-
árisai részére tett királyi intézkedések szinte kizárólag akkor keltek, amikor Bátori 
királya mellett tartózkodott.254 Nem jelentett természetesen gondot az sem, ha a 
maga vagy családja részére kívánt adománylevelet kieszközölni az uralkodótól.255 
Hangsúlyozni kell, hogy országbírói címe semmilyen gyakorlati feladatot nem 
rótt Bátorira az udvarban, hiszen az irodát és bíróságot teljhatalommal Hásságyi 
István ítélőmester irányította.256 Természetesen az erdélyi vajdai címből származó 

251. „dignetur dare operam et apud regiam serenitatem cooperari, ut maiestas sua provideat nobis de 
securitate itineris, ut sub tutela sue maiestatis possimus ad pedes apostolice sanctitatis, cum iter 
arripuerimus, pervenire”. DF 290345., 297. old. (Kiadása: Wagner 113–114.)

252. DF 245392. (1492. nov. 2.) – E szászokhoz írott levelében Bátori kijelentette, hogy híresztelésük 
ellenére nem adott pénzt Csukásnak arra, hogy e jövedelmeket magának lefoglalhassa, csupán „verbis 
et litteris nostris coram thezaurario adiutorio fuimus”. Nem kizárt, hogy ez ügyben hivatta magához 
az uralkodó Csukást 1492 végén: DF 245161. (1492. dec. 6.)

253. Bátori relációs jegyzetei ez időszakban: 1490. okt. 11. DF 261919., 1491. márc. 15. DF 281774., 
1491. okt. 7. DF 261931., 1492. jan. 10. DF 247069. – Ezek közül csak a második kelt Kassán, a 
többi Budán, és éppen ez az egy oklevél az, amely nem saját familiárisai, hanem Szapolyai István 
Késmárk városa ügyében kelt. – A relációs jegyzetek értelmezésére l. elsősorban Kubinyi A.: Bárók a 
királyi tanácsban i. m. 155–158.

254. A familiárisai részére kibocsátott királyi adományok és egyéb intézkedések e korszakban a következők 
(a kedvezményezettek betűrendjében): Csesztvei Barlabási János és Lénárt: 1492. febr. 1. Buda. (DL 
26448., DF 255053.), 1492. ápr. 30. Buda. (DF 255040.) – Bellyei Péter, aki egyik somogyi alispánja 
volt: 1490. okt. 11. Buda. (DF 261919.), 1491. okt. 7. Buda. (DF 261920., DF 261931.), 1492. nov. 21. 
Buda. (DL 94286.) – Erdélyi Somkereki János, aki székely alispánja volt: 1491. aug. 28. Várpalota. (DL 
74240., 74367., DF 257829.) – Petneházi Mátyás, aki a Bátoriak szabolcsi alispánja volt: 1491. aug. 
20. Várpalota. (DL 56241.), 1491. szept. 21. Buda. (DL 62369.), 1492. febr. 17. Buda. (DF 212053.) 
– Szörényi Balázs: 1492. jan. 10. Buda. (DF 247049.) – Telegdi István alvajda: 1492. márc. 1. Buda. (DF 
212371.) – Vélhetően nem tartozik e körbe Bégányi Ferenc mester, akit Bátori (inkább az országbírói 
hivatal) jegyzőjének mondanak: 1492. máj. 8. Buda. (DF 211063.)

255. A fenti, jelentősebb adománylevelek mellett ezen időszakban az alábbi királyi kegynyilvánításokról 
van tudomásom: 1492. ápr. 28-án a király újadományba adta Bátorinak a néhai Losonci ifjabb Dezsőfi 
László – már Mátyás király által a vajdának adományozott – Torda, Küküllő és Kolozs megyei birtokait 
(DL 26812.). – 1492. dec. 20-án II. Ulászló Nagymihályi Gáspár Bereg megyei, ekkor zálogjogon a Bá-
toriak által birtokolt tarpai birtokrészét és két pusztáját adja Istvánnak és Andrásnak (DL 19932., DL 
38816.). – Ezek mellett a következő birtokszerzéseiket ismerem: a Bátoriak a Marcali-hagyaték kapcsán 
1492. novemberben pert nyertek Talpasi Lépes Bernát és az Albisi Zólyomi család ellen a Bihar me-
gyei Kakat és Nagyléta birtokok ügyében (DL 24991., DL 67257.) – 1491. dec. 7-én az uralkodó Petri 
Ders Gergely Szabolcs megyei birtokrészeibe rendelt el bevezetést és iktatást István és András részére 
zálogjogon (DF 211128.).

256. Természetesen semmilyen jelentősége nincs annak, hogy a pereskedők általában Bátori István jelen-
létében történő jogi eljárásokról számolnak be. Ha valamilyen oklevél kibocsátásával vagy pecsételéssel 
kapcsolatos probléma merült fel, mindig Hásságyi neve szerepelt. Pl. DL 19926., DL 20030.
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bírói és hadszervezési feladatok is – jóllehet takaréklánggal – jól működtek Bátori 
távollétében helyettese, Telegdi István alvajda felügyelete alatt.257

A fentiekben láthattuk, hogy Bátori kiemelkedő politikai szerepét ez években 
még a Mátyástól elnyert tisztségek, különösen az erdélyi vajdaság és az ezzel járó 
katonai hatalom biztosította, illetve az, hogy jelentős szerepe volt Ulászló királlyá 
választásában. Hatalmát tovább növelte családja Erdély területén kívüli, legalább 
öt megyésispánsága (Somogy, Zala, Szabolcs, Szatmár, Zaránd) is. A trónharcok 
idején emellett Bátorit hadvezéri képességei tették pótolhatatlanná és biztosították 
vezető helyét a politikai döntések meghozatalában. Aligha tévedünk nagyot, amikor 
kijelentjük: Bátori – egészen Szapolyai István 1492. tavaszi nádorrá választásáig 
– az ország legnagyobb hatalommal rendelkező politikusa volt.258 Ennek árnyalá-
sára ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy noha Bátori ebben az időszakban sokat 
tartózkodik a király mellett, a mindennapi kormányzati feladatokból kevésbé vette 
ki a részét, mint az állandóan ott tartózkodó Bakóc kancellár, Tuz Osvát kincs-
tartó, 1491. őszi haláláig Nagylucsei Orbán egri püspök, illetve a király kedvence, 
Farkas Bálint váradi püspök.259 E hatalom csak kis részben támaszkodott a Bá-
toriak egyre növekvő birtokvagyonára, amellyel az ország negyedik legjelentősebb 
családjává váltak,260 sokkal inkább István vajda személyének volt köszönhető, 
hiszen láthattuk, hogy halálát követően bátyja, András nem tudta hathatósan 
képviselni a család érdekeit.

A vajda és régi harcostársa, Kinizsi Pál, az alsó részek főkapitánya látszólag a 
király legerősebb támaszai voltak ez években. A két katonabáró nem csak a harcok 
alatt, hanem azokat követően is szorosan együttműködött: Bonfini például elbeszéli, 
hogy miután Kinizsi a fekete sereget szétverte, és nem sokkal később gutaütést 
kapott, a cseh zsoldosokat arra igyekezett felesketni, hogy elsősorban a király, 
másodsorban Bátori parancsainak engedelmeskedjenek. Az itáliai történetíró arról 
is értesít bennünket, hogy a sereg maradványait – kivéve az Ausztriába vonulókat 
– végül Bátori és Szapolyai nádor fogadták zsoldjukba, nyilván 1492 végén.261 A 
vajdai cím elvesztése után ugyan Bátori katonai hatalma jelentősen csökkenhetett 
és – talán sértettségében – az udvartól is távol tartotta magát, ez mégsem akadá-
lyozta meg abban, hogy mintegy ellenzéki politikusként, maga mögött tudva az 
özvegy királyné támogatását, ne szervezzen egy veszélyesnek tűnő mozgalmat a 
király és vezető tanácsadói ellen. 

Visszatérve Szabó Károly bevezetőben idézett jellemzéséhez, a vajdát leginkább 
hirtelen haragú, zord katonaként lehet elképzelni,262 amivel egyáltalán nem áll 
257. Itt jegyzem meg, hogy Bátori 1492. márc. 28-i levelét Almási Mihály nevű erdélyi alvajdájának és 

a Fehér megyei ispánoknak címezi (DF 245153.). Eközben Telegdi is alvajda (ugyanerről a napról: DL 
27075.), ennek ellenére Almásiról több adatunk nincsen (személye nyilván Csehi Almási Mihállyal 
azonosítható, aki 1496-ban végrendelkezett: DL 46348., vö. 254887.). Csak Telegdi alvajda neve alatt 
maradtak fenn oklevelek, amelyek természetesen kizárólag akkor keltek, amikor a vajda nem tartóz-
kodott Erdélyben.

258. Ezt bizonyítja, hogy az interregnum ideje alatt és II. Ulászló uralkodásának elején minden tanács-
listán a világiak közötti első helyet foglalja el, Szapolyai kinevezése után pedig a másodikat. Kubinyi 
A.: Bárók a királyi tanácsban i. m. 198–199., 203.

259. Az ő nevüket látjuk leggyakrabban a királyi oklevelek referensei között, de más források is mindennapi 
kormányzati tevékenységüket és rendszeres budai tartózkodásukat bizonyítják.

260. Engel P.: A magyar világi nagybirtok i. m. 52. (A családnál csak Korvin, Szapolyai István és Újlaki 
Lőrinc voltak vagyonosabbak.)

261. Bonfini V-III-40–41.
262. Tubero 28. a csonthegyi csata leírásánál említi, hogy Bátori az általa legyőzött ellenfelével szemben 

könyörületes volt, „noha amúgy nem volt szelíd természetű” („… adiecta ad fortitudinem etiam clementia, 
quamvis fuerit alioquin natura non admodum mitis”).
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ellentétben az, hogy a korabeli itáliai követjelentések és maga Tubero is határozot-
tan kiemelik mély vallásosságát.263 Nem kizárt, hogy ilyetén elképzelésüket Bátori 
közismert nőtlensége is megerősítette, bár ez inkább a katonai életmód, semmint az 
önmegtartóztatás velejárójának tűnik. A már idézett, Bátori kiemelkedő hűségét és 
becsületét hangsúlyozó forrásoknak ugyanakkor igazuk lehet, hiszen a vajda nem 
csak Mátyást, hanem lemondásáig II. Ulászlót is a legnagyobb hűséggel, idős kora 
ellenére fáradságot nem ismerve szolgálta. Bonfini úgy jellemzi Bátorit halálakor, 
hogy „háborúban és békében roppant tekintélynek örvendő, okos ember” volt,264 
amit nincs is okunk megkérdőjelezni. 

Függelék
Bátori István vajda és országbíró itineráriuma (1490–1493)

Az alábbi összeállítás István vajda ismert tartózkodási helyeit tartalmazza. A dőlt 
betűvel szedett dátumok, illetve településnevek bizonytalanok, részben azért, mert 
csak Bonfini híradásából (az ő napi dátumai viszont sokszor pontatlanok) vagy 
egyéb bizonytalan forrásból értesülünk róluk. A jegyzetek feltüntetik, hogy a Bátori 
által kibocsátott és aktuális tartózkodási helyére utaló oklevelek milyen irattípus-
ba sorolhatók (ha ez elmarad, akkor levélről, missilisről van szó). Az itinerárium 
elkészítése kapcsán szükségesnek érzem az alábbiak tisztázását: a Budán, bírói 
ügyben kelt okleveleket természetesen nem használhatjuk fel a vajda tartózkodási 
helyeinek összegyűjtéséhez. Ezen okleveleket a Hásságyi István országbírói ítélő-
mesternél őrzött, kb. 28–31 mm széles lenyomattal rendelkező országbírói pecséttel 
erősítették meg, gyakran szerepel rajtuk a jellegzetes SHS (Stephanus de Hassagh) 
kézjegy, olykor ellenőrzésüket más kúriai alkalmazottak végezték (elsősorban Gereci 
Antal). A rutinszerűen kibocsátott oklevelek (iktatások, idézések, vizsgálatok stb. 
elrendelése) csak akkor jelzik a vajda valós tartózkodási helyét, ha nem Budán 
keltek (kivéve persze, ha ítélőmestere kerekedett fel a fővárosból, akkor viszont 
Budán nem bocsátanak ki okleveleket), és a vajda kb. 13–15 mm széles lenyomatú 
gyűrűspecsétjével látták el. Ez utóbbi pecséttel bonyolította Bátori személyes és 
politikai jellegű levelezését, amelyek a legbiztosabb fogódzópontokat jelentik az 
itinerárium készítése során. Úgy tűnik, de ez további bizonyításra szolgál, hogy 
erdélyi tartózkodása alatt a rutinszerű oklevelek kibocsátásánál a vajda használt 
még egy kb. 31 mm-es pecsétet is.265 Úgy vélem, hogy az Erdélyben kibocsátott 
oklevelek híven jelzik Bátori aktuális tartózkodási helyét.

1490. 
Márc. 28.  Bécs266

Ápr. 6.  Bécs267

Ápr. 13.  Bécs268

263. „vir ille aetate sua religiosissimus sit habitus”. Tubero 19.
264. Bonfini V-III-44. (Kulcsár Péter fordítása.)
265. Dolgozatom készítése közben csak néhány Bátori által kibocsátott oklevelet nézhettem meg eredetiben. 

A DL-fotókon természetesen a pecsét lenyomata nem mérhető. A vajda Erdélyben használt pecsétjének 
idézett lenyomatát l. DL 29551. (1492. jún. 15. Torda. – Ez időben Budán működik az országbírói iroda 
a hasonló méretű országbírói pecséttel.)

266. DF 209424. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria.)
267. Jelen van Mátyás halálos ágyánál: Bonfini IV-VIII-193.
268. Valószínűleg pecsétje szerepel egy tanács által kibocsátott oklevélen: Kubinyi A.: Bárók i. m. 198.
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Ápr. 17.  Komárom269

Ápr. 24.  Buda270

Ápr. 25.  Székesfehérvár271

Máj. 10. körül Torda272

Máj. 13.  Zilah273

Máj. 17.   Debrecen274

Máj. 28.  Budára érkezik.275

Máj. 29.  Rákos mezeje276

Jún. 8.  Buda, országgyűlésen.277

Jún. 17.  Buda, országgyűlésen.278

Júl. 4. (!)  Budáról elindul.279

Júl. 4.  Csonthegyi csata.280  
Júl. 11.  Budára visszaérkezik.281

Júl. 30.  Sempte282

Júl. 31.  Farkashida283

Aug. 9.  Buda284

Aug. 13. körül János Albert táborában Pesttől öt mérföldre.285

Aug. 15.  Buda286

Aug. 29.  Buda287

Szept. 2.  Buda288

Szept. 19. Székesfehérvár, koronázáson.289

Szept. 24. Székesfehérvár290

269. A királyné és a név szerint nem említett országnagyok meghívója a királyválasztó országgyűlésre. 
– Sopron I/6. 59. szerint rajta van Bátori István pecsétje, így gondolja Kubinyi A.: Bárók i. m. 199., 
203. is.

270. A királyi tanács oklevele, rajta Bátori pecsétjével: Kubinyi A.: Bárók i. m. 199., 203.
271. Jelen van Mátyás fehérvári temetésén: Bonfini IV-VIII-233. – A temetés időpontjára l. Kubinyi A.: 

Két sorsdöntő i. m. 5.
272. DF 245118. (1490. máj. 13.): „pridem Thorde vobiscum locuti sumus”.
273. DF 245118.
274. DL 82022.
275. Erdélyből Budára érkezik a királyválasztó országgyűlésre: Bonfini IV-IX-7. (máj. 22-i dátummal) 

– Részt vesz a Zsigmond-templomban a Korvin-párttal való tárgyalásokban: uo. 124. – Május 28-án 
érkezik Budára: Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 18., DE IV. 221., 227.

276. DF 270704. (Kassai követjelentés.)
277. DF 252106. (Az országnagyok, köztük Bátori előtt szerződés jön létre Osvát zágrábi püspök és a 

Körös és Zágráb megyei nemesség között a püspököt illető tized ügyében.)
278. DL 19657. (Az országnagyok, köztük Bátori szerződése Korvin Jánossal.) – Kiadása: Jajcza 66–76.
279. Bonfini IV-IX-146.
280. Bonfini IV-IX-159. – Kubinyi A.: Két sorsdöntő i. m. 23.
281. Bonfini IV-IX-171.
282. DF 240739. (Meg nem nevezett országnagyok levele Pozsonyhoz; nyilván a másnap Farkashidán 

megjelenő országnagyokról van szó, közöttük Bátoriról.)
283. DL 19657. (Jajcza 66., a farkashidai egyezmény) – Bátorit az Ulászló király fogadására küldöttek 

közé választják: Bonfini IV-IX-188.
284. Buda közelében Osvát zágrábi püspök és Nagylucsei Orbán társaságában („qui in urbe tutele gratia 

sane remanserant”) fogadja a királyt: Bonfini IV-X-21.
285. Ulászló őt és Filipecet küldi a János Alberttel való tárgyalásra: Bonfini IV-X-44.
286. DL 19669. (Négy egyházi és négy világi országnagy szövetséglevele.)
287. Nagylucsei Orbánnal együtt koronaőrré választják: Bonfini IV-X-60–61.
288. DF 270691. (Nagylucsei Orbán egri püspökkel együtt bocsátja ki.)
289. Részt vesz a király koronázásán, ő viszi a jogart, illetve a koronázás után „rei publice nomine” kéri a 

királyt az alsóvárosban, hogy mindent erősítsen meg: Bonfini IV-X-76., 111. – A koronázás dátumára: 
Neumann Tibor: II. Ulászló i. m. 318.

290. DL 19677. stb. (A fehérvári keresztesek előtt szerződést köt Perényi Jánossal és Móroc Istvánnal.)
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Szept. 28. Buda291

Okt. 2.  Buda292

Okt. 4.   Buda293

Okt. 7.  Buda294

Okt. 11.  Buda295

Okt. 25.   Buda296

Nov. 3.  Vác297

Nov. 6.  Pozsony298

Nov. 17. e. Székesfehérvár299

Nov. 17. körül. Tata, majd Buda300

Dec. 7.  Buda301

1491.
Bátori István     II. Ulászló király
      Jan. 2–6.  Buda.
      Jan. 12. e. Hatvan
      Jan. 12–16. Eger 
Jan. 18.  Muhi302    Jan. 17–19. Muhi
      Jan. 26.  Szikszó
      Jan. 31–Febr. 4.  Gönc
Febr. 20.  Kassa melletti királyi tábor303  Febr. 14–20. Kassa m. t.
Márc. 8.  Kassa304    Febr. 22–márc. 17.  Kassa
Márc. 15–16. Kassa305       
Márc. 17. Elindul Kassáról „a németek ellen”.306

      Márc. 27.  Eger
      Ápr. 3-tól Buda 

291. DL 19677. stb. (A király megerősíti a Perényivel és Móroccal kötött szerződést.) – Szept. 27-én a 
király már Budán van (DF 252018.), és Bonfini V-I-1. szerint minden országnagy – nyilván Bátori is 
– vele érkezik vissza a városba.

292. DL 19679. (Megkapja a királytól zálogba Déva várát és uradalmát.)
293. Beatrix oklt. 224. (Beatrix 1492. évi bevallása szerint Bátori is részt vett Ulászló és Beatrix királyné 

házasságkötésén utóbbi budai lakhelyén.)
294. DF 270692.
295. DF 261919. (Relációs jegyzetben.)
296. DF 245120.
297. DL 46148.
298. A király oklevelet bocsát ki, hivatkozva a vajdára: „ex declaracione fidelis nostri magnifici comitis 

Stephani de Bathor waywode”. DF 245125. – Bonfini említi, hogy a király november elején Budáról 
Pozsonyba Orbán egri, Tamás kancellár győri püspökökkel és Bátori Istvánnal együtt ment: Bonfini 
V-I-24. – A király talán november 3-án Somorján (DL 28343.), 4-én már Pozsonyban (DF 203971. 
– Sopron I/6. 78–79.) van.

299. Bonfi ni V-I-36. szerint a király Bátorit és Kinizsit küldi Fehérvárra a város megerősítésére. A két hadvezér 
a fehérvári ostrom (nov. 17.) előtt őrséget hagy a városban, majd Tatára, végül Budára megy (uo. 42.)

300. Lásd az előző jegyzetet. – A király Bátorit és Kinizsit bízza meg azzal, hogy megerősítsék Budát: 
Bonfini V-I-67.

301. DF 270693–694. (Kinizsi Pállal együtt bocsátja ki mindkettőt.) – „Nobis secundo die festi Beati Nicolai 
proxime preteriti unacum nonnullis dominis prelatis, baronibus et regni nobilibus Bude constitutis et 
existentibus”: DL 46151. stb.

302. Királyi oklevél említi őt, mint „qui nunc continue lateri nostro adheret”. DF 245133. – Ez alapján 
valószínű, hogy a király társaságában újév után hagyta el Budát (jan. 6. után) és további útvonala 
megegyezik az uralkodóéval.

303. DF 245134. – DF 289012. (Ulászló király János Albert herceggel kötött békéje, M. Dogiel: Codex i. m. 79–85. )
304. DL 19247.
305. Márc. 15. DF 281774. (Relációs jegyzetben.) – Márc. 16. DF 245137.
306. DF 245137-ben (márc. 16.) írja. – A király is utoljára március 17-én mutatható ki Kassán, március 

27-én már Egerből keltez: DF 270705., DL 101123.
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Jún. 5.  Budáról elindul.
Jún. 5.  Bánhida
Jún. 6.  Székesfehérvár alá érkezik307

Júl. 1.  Székesfehérvári ostromtáborban308

Júl. 8.  Székesfehérvári ostromtáborban309

Júl. 18.  Székesfehérvári ostromtáborban310

Júl. 25.  Székesfehérvár311

Aug. 22.  Palota vára312

Aug. 24.  Palota313

Szept. 2.  Pozsonyba érkezik a béketárgyalásokra.314

Szept. 23. Pozsonyból Budára indul a királyhoz.315

Okt. 5.  Budából Pozsonyba érkezik a béketárgyalások folytatására.316

Okt. 7.  Buda (!)317

Okt. 30.   Pozsony318

Nov. 1.  Pozsony319

Nov. 7.   Pozsony320

Nov. 11.  Pozsony321

Nov. 13.   Pozsony322

1492. 
Jan. 10.  Buda323

Febr. 15.  Buda324

Márc. 7.  Buda, országgyűlésen325

Márc. 22.  Óbuda326

Márc. 28. Buda327

Ápr. 26. előtt Buda, országgyűlésen328

307. „Nonis Iun. Buda egressus ad Baanhida exercitum rite lustravit ac postridie instructus agminibus 
Albam pervenit”. Bonfini V-II-7.

308. DL 19738. (Adománylevelet kap a királytól.)
309. DF 245145.
310. DL 46167. (Reambulatoria)
311. DL 19742. (A keresztes konvent előtt Bátori Andrással, Perényi Jánossal és Móroc Istvánnal együtt 

megváltoztatják az 1490. szept. 24-i szerződésüket. – Kiadása: Mészáros O.: Szigliget i. m. 372–375.)
312. DF 287329. (A király követének nevezi ki a németekkel való tárgyalásokhoz.)
313. DL 74239. (Bevallás előtte.)
314. DF 277106. (Pozsonyi számadáskönyv 69.: „Wateryssthan” és a többi követ megérkezik a pozsonyi 

tárgyalásokra. A pozsonyiak megvendégelik őt.)
315. DF 277106. (Pozsonyi számadáskönyv 394.: „An Freitag nach Mathei sein die Ungr. Rat Waterysfan 

und Bischof von Rab etc. von der Tardung des Frids hinweg zogn in der K. Mt gen Ofn.”) 
316. DF 277106. (Pozsonyi számadáskönyv 395.: „In mittichn nach Francisci sein die vorbemeltn hern 

Waterystfan und Bischof von Rab herwider auf von der K. Mt kommen und den Frid besliessen etc.”)
317. DF 261931. (Relációs jegyzetben szerepel.) – Eszerint a relációs jegyzet nem jelenti azt, hogy az 

oklevél kibocsátása idején a relátor a helyszínen is tartózkodik!
318. DF 277106. (Pozsonyi számadáskönyv 71.: a pozsonyiak megvendégelik.)
319. DF 277106. (Uo.: a pozsonyiak megvendégelik.)
320. DF 287331. (A pozsonyi békeszerződés iratának egyik kibocsátója.) – DF 287332. (A pozsonyi béke 

titkos kiegészítésének egyik kibocsátója.)
321. DF 245146.
322. Sopron I/6. 87. (Az országnagyok levele Sopronnak. Az oklevélen kiadója szerint felismerhető a 

Bátori-címer.)
323. DF 247069. (Relációs jegyzetben szerepel.)
324. DL 71036. (Kivonata: Perényi 642. sz. – Bevallást tesz a király személyes jelenléte előtt.)
325. DF 287341., DF 286729. (Megerősíti a pozsonyi béke Miksa öröklésére vonatkozó kitételét.) – Márciusi 

országgyűlési részvételére l. még: DL 6007.
326. Beatrix oklt. 220. (Beatrix és Ulászló házasságkötéséről kibocsátott közjegyzői okirat.)
327. DF 245153.
328. „nobis unacum dominis prelatis, baronibus nobilibusque et proceribus regni in presenti dieta sew cong-

regacione generali eorundem dominorum prelatorum, baronum et regni nobilium … hic Bude de mandato 
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Ápr. 28.   Buda329

Máj. 2.  Buda330

Máj. 29.  Majtény331

Jún. 15.  Torda332

Jún. 18.  Torda333

Jún. 20.  Torda334

Júl. 2.  Medgyes335

Júl. 14.  Szászsebes336  Hásságyi István országbírói ítélőmester
Júl. 22.  Szászsebes337  Júl. 22.  Buda338

Aug. 6.  Nagyszeben339

     Aug. 18.  Dománhida340

Aug. 20.  Torda341

     Aug. 21.  Nyírbéltek342

     Aug. 2[1]. [Nyírbátor] mezőváros343

Aug. 23.  Torda344

Aug. 24.  Torda345

     Aug. 28–  Buda346

Szept. 3.  Medgyes347

Szept. 24. Udvarhely melletti táborban348

Szept. 26–28. Udvarhely, székely közgyűlésen349

Szept. 27. Udvarhely melletti táborban350

Okt. 1.  Udvarhely melletti táborban351

Okt. 4.  Udvarhely melletti táborban352

Okt. 7.  Segesvár353

Okt. 11.  Medgyes354

Okt. 20.  Déva vára355

regio celebrata penes prefatum dominum nostrum regem constitutis et existentibus”. DL 19839.
329. Csak valószínű, adományt kap ekkor: DL 26812.
330. Bizonytalan. A király szebenieknek címzett parancslevele, hogy adjanak át bizonyos ágyúkat Bátorinak 

vagy embereinek. Vélhetően Bátori Budáról történő elindulása előtt kelt. DF 245154.
331. „in possessione nostra Maythen”. DF 212295. (Introductoria, statutoria)
332. DL 29551. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria)
333. DF 246511.
334. DF 281202.
335. DF 247413.
336. DF 272943., DL 29552. (Amonitoria, prohibitoria, evocatoria)
337. DF 244128. (Preceptoria)
338. SHS kézjegy (feloldása: Stephanus de Hassagh). DF 223899. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria), 

DF 251245. (Inquisitoria)
339. DL 36516. (Statutoria)
340. SHS kézjegy. DL 27977. (Statutoria)
341. DF 275388., 275390–275391. (Statutoria)
342. DF 223911. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria)
343. SHS kézjegy. Valószínűleg aug. 21. (Az oklevél csonka: [feria terc]ia proxima post festum Beati 

Stephani regis). DL 99147. (Inquisitoria)
344. DL 29328., DL 30481. (Statutoria)
345. DF 275389., DF 247405., DF 247416. (Statutoria)
346. SHS kézjegy. DL 19875., DF 210273. (Fassio)
347. DF 245891.
348. DL 30229. (Inquisitoria)
349. DF 247122. (Sententia)
350. DL 59816. (Approbatio)
351. DF 261063. (Adiudicatoria)
352. DF 245391.
353. DF 278772., DF 286486. (Kiváltságlevél)
354. DF 245158.
355. „in castro nostro Dewa”. DF 255055.
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Nov. 2.  Világosvár356

Nov. 21.  Buda357

Dec. 20.  Buda358

1493. 
Jan. 15.  Buda359

Jan. második fele Vác360

Febr. 17.  Nyírbátor361

Márc. 11. Nyírbátor362

Márc. 13. Nyírbátor363

Márc. 17. Nyírbátor364

Márc. 23. Nyírbátor365

Márc. 28. Nyírbátor366

Ápr. 3.  Nyírbátor367

Ápr. 9.  Nyírbátor368

Ápr. 11.  Nyírbátor369

Máj. 9.  Nyírbátor370

Máj. 13.  Nyírbátor371

Máj. 14.  Nyírbátor372

356. „in castro nostro Wylagoswar”. DF 245392.
357. Bizonytalan. Familiárisa kap ekkor adományt: DL 94286.
358. Csak valószínűsíthető. Adományt kap ekkor: DL 19932.
359. DL 71043. (Kivonata: Perényi 652. sz. – Bevallást tesz a király előtt.)
360. MTAK Kézirattár, MS 4936., 1493. febr. 15.
361. DF 211111., DF 257949. (Statutoria)
362. DF 209571., DL 97500. (Reambulatoria)
363. DF 223928., DL 38429. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria)
364. DF 223958. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria)
365. DL 95125. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria)
366. DL 56250. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria)
367. DF 211356. (Statutoria)
368. DF 223951. (Amonitoria, prohibitoria, evocatoria)
369. DF 223944. (Inquisitoria, evocatoria, insinuatoria), DF 223956. (ua.)
370. DL 97502. (Fassio)
371. DL 46225. (Revisionalis)
372. DF 223957. (Amonitoria, evocatoria, insinuatoria).


