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TANULMáNYOK

rainer Pál

SEGVáRTÓL ESSEGVáRIG
A bándi vár és birtokosainak történetéből1

a vár kutatástörténete

A Bánd község fölé délnyugatról emelkedő hegy mesterséges árokkal elválasztott 
északi végében, széles, lapos tetőn romladoznak Essegvár csekély romjai (1. kép). A várat 
eredetileg Segvárnak hívták. Ugyanis a középkori magyar nyelvben nem csak az em-
beri test bizonyos domborulatát nevezték meg e szóval, hanem a természetben találha-
tó hasonló alakzatokat is (vö. pl. Erdélyben Segesvár). Az Esegvár, Essegvár elnevezés 
a 15. században tűnt fel, de a kétféle név még jó ideig párhuzamosan élt egymás mel-
lett, míg végre az Essegvár változat kiszorította a „szalonképtelenné vált” Segvár nevet. 
Hasonlóan alakult a várat évszázadokon keresztül birtokló nemesi család, a Lőrinte nem-
zetségbeli Segváriak illetve Essegváriak névhasználata is. A várról és birtokosairól ugyan 
viszonylagnagyobb számú középkori írott forrásanyaggal rendelkezünk, de, hogy a vár 
ép állapotában hogyan nézhetett ki, milyen lehetett, arról igen kevés a tudomásunk.

A vár feltehetően legkorábbi – ám meglehetősen apró és sematikus – ábrázolá-
sát Wolfgang Lazius 16. század közepén Magyarországról készített térképén találjuk, 
„Essegwar” megjelölése (2. kép).2 Egy, a 18. század végén Vertits Ferenc eredetijéről 
Kovács Ferenc, Veszprém vármegye rendes geométrája által készített, latin nyelvű ma-
gyarázatokkal ellátott térképen, amely Bánd másként Essegvár tulajdonosainak birtok-
osztályát tüntette fel, egy nagyjából szabályos téglalap alakú váralaprajzot láthatunk. a 
vár nyugat-keleti kiterjedése nagyjából kétszerese az észak-déli irányúnak. Az erőség négy 
sarkán egy-egy kiugró építmény látszik. A vártól keletre-délkeletre elterülő terület a térkép 
készítésének idejében a nemes Orosz család birtoka volt (3. kép).3

Kisfaludy Sándor (1772–1844) a „Somlai vérszüret” és „Eseghvár” című regéiben 
a Mátyás király korában élt, Kinizsi familiáris, Essegvári (nála Eseghváry) György 
(Kisfaludynál keresztneve sehol nem szerepel) és a képzelet szülte Kemen Lenka kita-
lált egymásra találásának történetét írta meg az 1830-as években. (A történet jószerivel 
Kisfaludy saját, Szegedy Rózával való megismerkedése és házasságkötése története, kö-
zépkori környezetbe helyezve.4)

1 Jelen tanulmány eredetileg a Hudi József által szerkesztett „Bánd község története” című, megjelenés 
alatt álló kötethez készült. Az eredeti változatból itt elhagytam a várat birtokló családok címereiről, cí-
meres emlékeiről írt záró részt, továbbá az írást kiegészítettem a vár 2006 ősze óta folytatott feltárása 
leírásával.

2 Sági – TörőcSik – FazekaS 1988. 28. ábra.
3 Fényképmásolata: VLDM régészeti adattára 67.434–67.435. Eredetije a Magyar Országos Levéltárban, 

Budapesten.
4 Kisfaludy 1848.535–598. A „Somlai vérszüret” 1835. szeptember 13-án olvastatott fel a Magyar Tudo-

mányos Akadémia közgyűlésén. Az „Eseghvár” 1838-ban jelent meg előszőr nyomtatásban.
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Rómer Flóris (1815–1889) bencés tanár, hazai régészetünk egyik legelső úttörője,5 
1859-es bakonyi kutatásai során felkereste e romot is. Tapasztalatairól röviden így szá-
molt be: „Ebédemhez alig kellett néhány perc, és lelkész barátommal gyalog Bándra in-
dultam. Megnéztem Essegvár roppant mészrétegeken álló düledékeit, s eszembe jutának 
Essegvári Pálnak a bakonybéli apát jobbágyai ellen a XV-dik század elején elkövetett 
hatalmaskodásai. Egy félig meddig álló torony és a falak omladványai egyedüli tanui 
ezen, a hazai költeményekben élő, nemes család ősi fészkének. A vár romjait felületesen 
rajzolva, siettem Bándra…”6 Rómer leírásának megjelenésével egyszerre, 1860-ban látott 
napvilágot Darmstadtban Hunfalvy János, „Magyar ország és Erdély eredeti képekben” 
című munkájában egy másik sommás ismertetés a várról: „Herend és Bánd között egy 
váromladék van, melly Essegvárnak neveztetik s melyet némellyek Essetia minor római 
telep maradványának tartanak, mások meg azt mondják, hogy I. Mátyás király Himfy 
nevű udvarmestere egyik vejének, Esseg várinak lakása volt.”7

Nagykállói Paál Dénes (1829–1902)8 Veszprém vármegye királyi főmérnöke – egykori 
1848/49-es honvéd tüzér hadnagy – 1867-ben felmérte és megrajzolta Bánd helység hatá-
rának térképét. Ezen a térképen az „Essegvári várrom” felirattal jelölt részen felismerhe-

5 Rómer pályafutásáról: ÉleSzTőS 2002. 748–752. (Dukrét Géza, Maróti Éva, Tóth László szócikke)
6 rómer 1860. 202.
7 HunFalvy 1860. 335–336.
 8 Rövid életrajza: Bona 1998. II. 622. Sírja ma is látható Nemesvámoson (Veszprém m.), a református 

temetőben.

1. Essegvár romja délnyugat felől, valamikor a 20. század közepén (kb. 1949–1965 között).  
A lapos hegytetőn részben még állnak az 1933-ban felállított kálvária stációi. 

A kép közepén lévő sziklaképződmény nem része a várromnak. A vár tornyától jobbra, 
a domb mögül kilóg a r.k. temlom tornyának végződése a kereszttel. 
Vajkai Aurél fényképfelvétele (VLDM műemléki adattára, 10794.) 
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tő a vár napjainkban is álló délkeleti 
tornya és a hozzá nyugat-délnyugat 
felé csatlakozó déli várfal. Ellenben 
a napjainkban szintén meglévő és 
Könyöki alább ismertetendő 1885. 
évi rajzán is szereplő keleti torony-
aljat nem tüntette fel (4. kép).9

Könyöki (Ellenbogen) József 
(1829–1900) főreáliskolai tanár, ko-
rábban katonatiszt, egyik korai vár-
kutatónk 1885. decemberében keres-
te fel és rajzolta le, valamint mérte 
fel a romokat. Ő a következőket írta 
a várromról: „Veszprémtől Devecser 
felé vagy három kilóméterre fekszik 
Bánd község. ennek déli részén vagy 
300 lépésre emelkedik ki egy dom-
bon Esség vára. A mint azt az alap-
rajz mutatja, a várnak keleti és déli 
oldala egy kör-íves sáncz által van 
megvédve. Ez szükséges volt, mert 
a várdombnak folytatása kelet és dél 
felé mind magasabbra emelkedik. a 
várépületből már csak két torony és 
három fal, az is nagyon rongált ál-
lapotban áll fenn. A többi épületek 
falak humusszal elborítvák, de úgy 
hogy a szobák helyzete felmérhető 
volt. Az udvar éjszaki oldalán látjuk 
a kutat. A vár éjszaki és nyugati ol-
dala meredek sziklák által volt meg-
védve. Hogy merre volt a várhoz 
való felmenet és bejárás már bizton 
nem állítható.”10 (5. kép)

Csánki Dezső történész 1897-
ben elsőként állította össze a várra 
vonatkozó oklevelek lajstromát és 
vázolta fel segítségükkel a vár váz-
latos történetét.11 Gerstner Ödön fes-
tőművész 1904-ben akvarell képet 
készített a vár romjairól.12 Békefi Remig (1858–1924) ciszterci szerzetes, későbbi zirci apát 
a Balaton környék várairól és templomairól 1907-ben írott könyvében, szintén okleveles 

 9 Veszprém Megyei Levéltár: T 294. Fotómásolata: VLDM régészeti adattára 67/437.
10 válinÉ 2000. 58., kőnig 2001. nr. 476., függelék 21. nr. 476.
11 cSánki 1897. 209–210.
12 VLDM képzőművészeti gyűjteménye ltsz. 82.30. Jelezve balra lent: „Gerstner Ö. 904/Bánd”. A kép jelen-

leg a múzeum előcsarnokában látható.

2. Wolfgang Lazius Magyarország térképének  
részlete Essegvár ábrázolásával, 16. század közepe 

(Sági – Törőcsik – Fazekas 1988. 28.)

3. Essegvár környéke. Kovács Ferenc, Veszprém 
vármegye rendes geométrája rajza 

Vertits Ferenc eredetijéről, 18. század 2. fele  
(VLDM műemléki adattára, 67.434. fotómásolat)
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adatokat is felhasználva ismertette összefoglaló jelleggel a vár múltját.13 Szeghalmy Gyula 
1937-ben a Dunántúlról írt összefoglaló munkájában röviden kitért a vár múltjára is.14

Koppány Tibor építészmérnök 1961-ben egy Veszprém megyei idegenforgalmi kiad-
ványban méltatta a vár történetét. Aránylag rövid, de oklevelekre bőségesen támaszkodó 
írása valószínűleg mindmáig a legrészletesebb munka e tárgykörben.15 röviden megem-
lékezett a várról Gerő László is 1955-ben,16 1968-ban17 és 1975-ben18 megjelent, a ma-

13 BÉkeFi 1907. 257–260.
14 SzegHalmy 1937. 347–348.
15 koppány – BokSay 1961. 53–65.
16 gerő 1955. 176., 348.
17 gerő 1968. 141, 143. Feltételezése – amelyet már ő is kétkedve fogadott –, hogy a várat 1233 előtt Igmánd 

nembéli András építtette volna, nem igazolódott.
18 gerő 1975. 301.

 
4. Essegvár környéke. Paál József, Veszprém vármegye mérnöke rajza 1867-ből

(VLDM régészeti adattára, 67.437. fotómásolat)
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gyarországi várépítészetet tárgyaló 
könyveiben. Fügedi Erik történész 
1977-ben, a várak és a 13–14. szá-
zadi magyar társadalom kapcso-
latát elemezve írt Essegvárról.19 
Kifejezetten Bánd községgel foglal-
kozó munka előszőr 1998-ban jelent 
meg, Krein Péter szerkesztésében. 
Bár ez a mű is kitért röviden a várra, 
döntően a falu újkori történetét és 
néprajzát foglalta össze.20

a vár története

Ilyen előzmények után, az elődök 
munkáit felhasználva és a napjaink-
ra már eléggé bőségesen rendelke-
zésre álló középkori okmánytárak 
adatait összegyűjtve próbáltam 
meg a vár lehetőség szerinti rész-
letes történelmének bemutatását. a 
vártól kissé messzebbre tekintve, 
igyekeztem bemutatni a várurak 
birtokperekkel, hatalmaskodással 
teli mindennapjait is, főként olyan 
esetekre kitérve, amelyek a vártar-
tományhoz tartozó falvakat, vagy 
ezeknek környékét érintették.

A kora Árpád-korban a Balaton-
felvidéket Egregytől (Zala m.) 
Paloznakig (Veszprém m.) birtokló nagyhatalmú Atyusz nemzetség birtokához tartozott 
Bánd, amely nevét birtokosáról, a nemzetség 11–12. század fordulóján élt tagjáról nyer-
te.21 Ahogyan II. András király (1205–1235) egy 1233-ban kiadott okleveléből kiderül, az 
Atyuszok 1233 előtt több, törzsbirtokaiktól kissé távolabb eső és ezért feltehetően nehe-
zebben kezelhető birtokukat eladták a Komárom megyei Igmánd nemzetség22 tagjának, 
András ispánnak. Az eladott jószágok Seg, avagy Bánd földje („terre Seg sive Band”), 
továbbá Billege,23 Hidegkút24 és Vázsony (a mai Tótvázsony) voltak.25 Bánd vételára 120, 

19 Fügedi 1977. 131. nr. 90.
20 krein 1998., a várról: 17–19.
21 Az Atyusz nemzetségről: karácSonyi 1900. I. 133–137., koppány–BokSay 1961. 53.
22 Az Igmánd nemzetségről: karácSonyi 1901. II. 239–243.
23 Billege Tótvázsony (Veszprém m.) határában, a Veszprém–Nagyvázsony országút és a Kövesgyűr pusz-

tai bekötőút találkozásánál volt, a török hódoltság korában elpusztult település. V.ö. MRT 2. 201–202. 
46/5–6. lelőhelyek.

24 Hidegkút (Veszprém m.) v.ö. MRT 2. 107–109. 24/1–4. lelőhelyek.
25 Tótvázsony (Veszprém m.) v.ö. MRT 2. 200–203. 46/1–4. lelőhelyek.

5. Essegvár romjai kelet felől és a vár rekonstruált 
alaprajza. Könyöki József rajza, 1885. 

(VLDM műemléki adattára, 1094. fotómásolat)
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Billegéé 320, Vázsonyé 100 márka26 ezüst volt.27 1233-ban megtörtént az újonnan vá-
sárolt birtokok határainak megállapítása is, mert azok egyfelől Kálmán szlavón herceg 
(1208–1241, IV. Béla király öccse28), valamint a bakonyi királyi népek közt, másfelől az 
új birtokos, András ispán közt vita tárgyát képezték.29

Valamikor 1251 és 1270 között IV. Béla király (1235–1270) Mikud ispán fiának, Mikud 
bánnak adományozta a veszprémi várnak Suey, Sepene és Bánd nevű, Zala megyében 
fekvő földjeit („trium terrarum castri Wespremiensis Suey (másutt „Zucy”), Sepene 
(másutt „Zepene”) et Band vocatarum in comitatu Zaladiensi”), minden tartozékukkal 
és hasznukkal egyetemben, régi határaikkal együtt. Mikud bán ugyanis – ahogyan IV. 
László király (1272–1290) 1279. évi oklevelében olvashatjuk – a cseh király elleni há-
borúban, a cseheknek a határon lévő „Mynen” nevű várába embereivel elsőként próbált 
bejutni, s ekkor jobb kezén és jobb oldalán lándzsától megsebesült. Továbbá, mert a cseh 
királynak az ausztriai „Karchulag” (Kirschlag) vára ostromakor30 jobb lábát kődobással 
összetörték, bal lábát lándzsával szúrták át. Valamint azért is, mert a belső viszályok 
idején nem pusztított és másoknak kárt nem okozott. IV. László király 1279. június 29-én 
kelt oklevelében meghagyta és megerősítette Mikud bánt a fenti birtokok élvezetében.31

V. István király (1270–1272) 1270. október 5-én kelt okleveléből megtudjuk, hogy 
Igmánd nembéli András kegyvesztett lett, s ezért IV. Béla király birtokait elkobozta. 
(Feltehetően ekkor kerülhetett sor Mikud bán – fentebb említett – megadományozásá-
ra.) Ekkor azonban V. István Billege és Bánd birtokokat visszaadatta András ispán fia: 
miklósnak.32 V. István adományát 1273. március 6-án IV. László király is megerősítette.33 
Némileg problematikus lehetett, hogy – mint láttuk – röviddel később, 1279-ben Mikud 
bán is királyi megerősítést nyert Bánd birtoklására.

1309-ben a (székes) fehérvári káptalan előtt, az Igmánd nemzetségbeli Miklós mester,34 
Lőrinc volt erdélyi vajda (1294–1296)35 fia – miután egyedül ő maradt életben családjából – 
unokatestvérének, a Lőrinte nemzetségbeli Lőrinte mesternek és fiainak: Miklós, Tamás, 
János és Beke mestereknek adta el a Veszprém megyében lévő Seg várát („ castrum suum 
Scegh vocatum, in comitatu Wesprimiensi constructum”), a szintén Veszprém me-gyei 
Billege, Tótvázsony, Kismelked falvakkal, továbbá a Komárom megyei Igmánd falut és a 
Somogy megyei Zics falut. Az említett települések alkották a vártartományt. Az itt élő né-
pek tartották el munkájukkal, termény- és pénzadójukkal a birtokos család tagjait. Miklós 
mester, aki I. Károly királytól (1308–1342) tekintélyes Tisza-vidéki birtokokat kapott,36 

26 A márka pénzsúlyból kialakult súlymérték. A 12–13. században a magyar márka (233,35 g), a 14. század-
ban a budai márka (245,5377 g) vált általánossá. V.ö. Bogdán 1987. 116., Bogdán 1991. 454., engel – makk 
1994. 542. pénzverés szócikk Gedai Istvántól.

27 HO. IV. 14–19. nr. 5., SzenTpÉTery – BorSa I/1. 163–164. nr. 512.
28 Kálmán hercegről: kriSTó – makk 1988. 243, 264, 273., engel – makk 1994. 316. (Almási Tibor szócikke).
29 SzenTpÉTery  – BorSa I/1. 164. nr. 515.
30 Kirschlag ostroma valójában az 1250. évi, Ausztria elleni hadjárat részét képezte. IV. László 1279-es 

oklevele utólag tévesen kötötte ezen eseményt a csehek elleni háborúhoz. (pauler II. 280–281, 674. 173. 
jegyzet, Kristó 1986. 134.).

31 FejÉr V/2. 495–497., VII/3. 83–86. nr. LXVIII., Szádeczky 1887. 561., SzenTpÉTery – BorSa I/2. 504. nr. 
1666., II/2–3. 236–237. nr. 2964.

32 Zichy-okmánytár I. 23–25. nr. 28.
33 Zichy-okmánytár I. 32–33. nr. 33.
34 A mester (magister) a lovagi rendű családok tagjainak állandósult jelzője volt a 13. század közepétől a 15. 

század elejéig. V.ö. engel–makk 1994. 414. lovag (Engel Pál szócikke), 422. magister (Engel Pál szócikke).
35 Személyéről: karácSonyi 1903.
36 karácSonyi 1901. II. 242. Nem tudni, hogy e Tisza-vidéki birtokok pontosan hol voltak. koppány – BokSay 

1961. 54.
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kikötötte, hogy, amennyiben a Dunán túli (azaz alföldi) birtokait elveszítené, úgy Lőrinte 
mester és fiai az átengedett birtokokat kötelesek neki, vagy születendő fiainak visszaadni. 
Miklós mester örökös nélküli halála esetén összes birtoka Lőrinte mesteré és fiaié lesz. 
Ellenben, ha Lőrinte mesternek és fiainak szakadna magva, úgy birtokaik Miklós mester-
re szálljanak. Kikötötték azt is, hogy Miklós mester egyetlen rokona sem indíthat pert a 
birtokok ügyében Lőrinte mester és fiai ellen. Miklós mester az adományt azzal indokolta, 
hogy valamennyi magyarországi rokonai közül nevezettek állnak hozzá legközelebb, to-
vábbá mert összes örökölt és szerzett birtoka után leánynegyed jár nekik.37

Ebben az oklevélben találkozunk először a vár említésével, amely feltehetően 1279 
és 1309 között épült, hiszen IV. László király 1279. évi oklevelében még nem említette, 
hogy itt vár állana. Az erősség ettől kezdve századokig a Lőrinte nemzetségbeli Essegvári 
(Segvári) család birtokában maradt, bár ahogyan látni fogjuk, az Igmánd nemzetség 
hosszasan pereskedett érte, s idővel más családok is részbirtokosai lettek az erősségnek.

Lőrinte annak köszönhette emelkedését, hogy az Árpád-ház kihalását követő trón-vi-
szályban Károly Róbert, a későbbi I. Károly király mellé állt. Miután azonban felesége 
az ellenpárti Csák nemzetségből származott, magatartását az utóbbi rokonsága árulásnak 
tekintette.38 Amikor 1314 táján, a szintén ellenpárti Kőszegi Henrik fia: János39 ezt a vidéket 
is hatalmába kerítette,40 ostrommal elfoglalta a várat és Lőrintét lófarkán hurcoltatva kivé-
geztette.41 Végtére azonban a trónviszályból győztesen kikerülő I. Károly hosszadalmas 
háborúkkal felszámolta a tartományurak egész országrészekre kiterjedő hatalmát és meg-
erősítette a királyi hatalmat, s így a Lőrinte nemzetség továbbra is megtartotta befolyását és 
birtokait. A hatalmaskodások és visszaélések elkövetése azonban tőlük sem volt idegen.

Tamás tihanyi bencés apát (1314–1340) és konventje 1318. február 14-én I. Károly 
királyhoz írt jelentésében Lőrinte fia Tamás mester és testvére, Beke hosszadalmas és vá-
logatott gonosztetteiről számolt be. A király parancsára kiküldték Egyed szerzetest, aki 
a Miklós királyi tárnokkal tartott vizsgálat során a következőket állapította meg. Tamás 
mester Arnold fia Tyhont, Ákos nemzetségbeli István veszprémi püspök (1311–1322) 
serviensét, a veszprémi vár kapuja előtt elfogta és tömlöcbe záratta. Arnold másik fiát, 
Demetert és Volpoth fia Lászlót, szintén püspöki servienseket tönkretette, Kövesd42 és 
Szőlős43 nevű birtokaikat kirabolta. Dénes ispánnak, a veszprémi káptalan officiálisának 
és a másik Szőlős nevű falu jobbágyainak birtokait és javait elpusztította, az embereket 
lemeztelenítve csupaszon otthagyta, a szőlősi temetőt és Mária-kápolnát44 feltörette, az 

37 FejÉr VIII/1. 364–367. nr. CLXI., AOkl II. 350–351. nr. 800.
38 karácSonyi 1901. II. 351., koppány–BokSay 1961. 55.
39 Kőszegi János, Henrik bán fia, a Tamási család őse. Somogyi, tolnai és bodrogi ispán (1310–1316), lovász-

mester (1311–1314), baranyai ispán (1315–1316). V.ö. engel 1996. II. 136.
40 Kőszegi Henrik fia: János akciójának hozzávetőleges időpontja: engel 1996. I. 309., karácSonyi 1901. II. 

352–353. szerint ez az esemény 1304 táján történt és nem Essegvárban. Szerinte Lőrinte ispán 1324-ben 
halt meg.

41 AOkm III. 78–79. nr. 65.
42 Valószínűleg az Aszófő (Veszprém, korábban Zala m.) határában, a Balaton partján – a mai aszófői 

vasútállomásal szemben lévő – volt elpusztult középkori település, amelynek templomromja ma is áll. 
(V.ö. MRT 2. 25–26. 2/2–3. lelőhelyek.) A középkorban az elöbbitől mintegy 10 km-re volt egy másik 
Kövesd nevű falu is. Ez a mai Csopak (Veszprém, korábban Zala m.) területébe olvadt bele, kápolnaromja 
szintén ál még. (V.ö. MRT 2. 80. 17/2–3. lelőhelyek). Hogy itt inkább az előbbi településről lehet szó azt 
két dolog látszik igazolni. 1. együtt említik a közeli Szőlőssel. 2. a másik Kövesd említésekor általában 
megjegyezték, hogy az a Csopak melletti (juxta Chopak).

43 Balatonszőlős (Veszprém, korábban Zala m.); v.ö. MRT 2. 55. 9/1. lelőhely.
44 Balatonszőlős (Veszprém, korábban Zala m.) templomáról: MRT 2. 55. 9/1. lelőhely, koppány 1972. 219. 

nr. 19., guzSik 1979. 6. nr. 20., a templom kutatásáról: láSzló 1980.
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ott talált értékeket Seg várába vitette. János ispán fiát, a püspök Vámos erdei officiálisát 
szintén elfogatta, s mikor atyja a kiszabadítására sietett, őt is megbéklyózva tömlöcbe 
záratta, s csak másik fia váltotta ki, aki azonban már hét hónapja túszként sínylődik 
nála, mert kezességet nem fogad el. Familiarisait és csatlósait ráküldte János ispán há-
zára is, ahol ennek feleségét súlyosan megsebesítették, s másokat nem számítva tizenhat 
nemes asszonyt levetkőztettek és holmijaiktól megfosztottak. András ispán fiait, Pált és 
Andrást, a püspök servienseit és falujukat, Hidegkútot fegyveresen megtámadták és ki-
fosztották. Az ottani Szt. György-egyházat45 ugyancsak feltörette és az ott elhelyezett 
javakat három napon át várába hordatta, s a templom kulcsát is magával vitte. Négy ne-
mes asszonyt, másokat nem számítva, ruháitól megfosztott. A püspök nivegyi birtokait46 
elpusztította, két fiút elhurcoltatott, s csak váltságdíjért engedte el őket. Tamás serviensei 
Éliást, a püspök kemecsei47 serviensét és feleségét félholtra verték, javaikat elrabolták. 
Andrást, a püspök veszprémi molnárát kifosztották. Ábrahám ispán püspöki servienstől 
lovát vették el. Szabadi48 faluban, amelyet a király a püspök oltalmára bízott, erősza-
kos descensust csináltak. Vázsonyi Simon és Barleus testvére: Tamás, Tamás serviensei 
a püspök Alsó-Kék49 falubeli jobbágyaitól hat ökröt, Tamás serviensének, László fia: 
Péternek a serviensei a felső-kéki50 jobbágyoktól négy ökröt, tíz juhot és ruhákat vet-
tek el. Simon serviensei pedig a püspöknek a veszprémi külső várba való, János nevű 
jobbágyától egy lovat és két ökröt loptak el. Továbbá erőszakosan megszállták a kápta-
lan Keszi51 és Szárberény falvait, s utóbbinak templomába52 betörve, elvitték a káptalan 
jobbágyainak minden értékét, s a többi lakosokat is kifosztották. A Szt. Kereszt-remeték 
szárberényi erdőben lévő templomát53 éjjel feltörette, s nemcsak a környékbelieknek ott 
összegyűjtött értékeit vitette el, hanem az embereket ruháiktól is megfosztotta. A káp-
talan alsóörs54 falujában a hét nemesi és harmincöt vásárolt mansiót saját használatára 
foglalta le, s noha Pál mester somogyi ispán embere a falut visszaadatta vele, Tamás 
mégis feltörette a templomot,55 az ott elhelyezett értékeket elvitette, s királyi parancsra 
sem adatta vissza azokat, a falu népét pedig szétkergette. A felsőörsi prépostot, Márton 
mestert akadályozta hivatása teljesítésében, két ökrét elvette, sógorát, az egyház nemes 
jobbágyát elfogta, s ez csak a sűrű erdőben elfutva tudott tőle megmenekülni. Tamás 

45 Hidegkút (Veszprém m.) templomáról: MRT 2. 108. 24/2. lelőhely.
46 A Nivegy völgy Zánka és Nagyvázsony között található. A középkorban a következő települések voltak 

a területén: a ma is meglévő Tagyon (MRT 1.156. 47/1.lelőhely), Szentantalfa (MRT 1. 142–143. 42/3. 
lelőhely), Balatoncsicsó (MRT 1. 34.), Szentjakabfa (MRT 1. 150. 45/2. lelőhely), Óbudavár (MRT 1. 128. 
35/1. lelőhely), továbbá a mára már elpusztult Szentbereck (MRT 1. 33.34. 1/1. lelőhely), Árokfő (MRT 
1. 34. 1/2 lelőhely) (mindkettő Balatoncsicsó határában) és Herend (MRT 1. 150. 45/3–4. lelőhelyek) 
(Szentjakabfa határában). Szentbereck és Herend templomromja máig áll.

47 Kemecse elpusztult középkori település, egykor Veszprém és Márkó (Veszprém m.) között. Lokalizációja 
bizonytalan. V.ö. MRT 2. 238. 51/9b, 51/10, 250. 51/66. lelőhelyek.

48 Ma Szentkirályszabadja (Veszprém m.) v.ö. MRT 2. 187–188. 44/1–2. lelőhelyek.
49 Balatonfüred (Veszprém, korábban Zala m.) É-i határában volt, elpusztult középkori település. V.ö. MRT 

2. 41–42. 6/15. lelőhely.
50 V.ö. az előző jegyzettel.
51 Ma Papkeszi (Veszprém m.). v.ö. MRT 2. 169. 39/1. lelőhely.
52 Ma Balatonalmádi–Vörösberény (Veszprém m.). Templomáról: koppány 1967. 147–148. nr. 181., MRT 

2. 261–262. 54/1. lelőhely, guzSik 1979. 25. nr. 114., a templom kutatásáról: pámer –  ScHőnernÉ 1986., 
pámer–ScHőnernÉ 1995., helyreállításáról: Sedlmayr 1973.

53 rainer 1995.
54 Alsóörs (Veszprém, korábban Zala m.) v.ö. MRT 2. 22–23. 1/1–4. lelőhelyek.
55 Alsóörs templomáról: MRT 2. 22. 1/2. lelőhely, koppány 1963. 86. nr. 2., koppány 1972. 216. nr. 4., guzSik 

1979. 3. nr. 2., a templom kutatásáról: koppány 2001. 
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szerviensei: Barlogi Mihály fia: Peteu és társai, Almus fiait, a káptalan pécselyi56 nemes 
jobbágyait éjjel kifosztották, őket és feleségeiket súlyosan megsebesítették. Orbouch fia: 
Beke és társai, ugyancsak Tamás serviensei Istvánt, a káptalan nemes jobbágyát, amint a 
veszprémi Szt. Margit-egyházban57 imádkozott, elfogták és Seg várába hurcolták, s csak 
két hordó borért engedték szabadon. Lőrinte nembeli Tamás testvére, Beke, Tyvan fia 
Tamást, s a káptalan más pécselyi és vászolyi58 nemes jobbágyait a nyílt úton fosztotta 
ki. Végezetül Heym fia: Pál és Tamás más serviensei a káptalan sok pécselyi és vászolyi 
nemes jobbágyát akkor rabolták ki, amikor áruval megrakodva, nyílt úton haladtak.59 

Persze, „kölcsön kenyér visszajár”, megesett, hogy a Lőrinték birtokait érte hasonló 
hatalmaskodás. A (székes)fehérvári káptalan 1319. július 17-én számolt be I. Károly ki-
rálynak egy ilyen esetről. A királyi ember Miklós pap, subcustos káptalani emberrel az 
alábbi tényállást derítette ki. Péter fia Pál, Pál fia Péter, Miklós fia László, Lampert fia 
Máté, Gula fia László, Salamon fia Péter, Kabának mondott (dictus) Demeter, Athmar 
fia Péter, Tybuna, Cosmas, Udvaros fiai István és Demeter, testvéreikkel és Móric fia 
Salamon felégették Segvári Tamás mester Gecse60 és Becske61 birtokain az egyházakat, 
Bánd, szentgál,62 németi,63 szentistván,64 Billege, Tótvázsony, Csepely,65 Vöröstó,66 Lő-
rinte,67 Padrag,68 Tósok,69 Csolta,70 Gyepes71 és Csékút72 birtokain pedig a házakat. Más 
birtokokat is folytonosan leromboltak, s az ott lévő összes javakat elvitték. Haláleset 
ügyében a király embere nem végzett nyomozást.73 (Ezen 1319. évi oklevelet összeha-
sonlítva a fentebb idézett 1309. évivel, jól nyomon követhető az essegvári vártartomány 
időközbeni jelentékeny kibővülése számos újabb birtokkal.)

Az 1309-es birtokátruházás ellenére, az Igmándok – feltehetően megbánva az el-
sietett aktust – továbbra is jogot formáltak a várra és tartozékaira. A fehérvári kápta-
lan előtt 1327. augusztus 7-én megjelentek az Igmánd nembéli néhai Lőrinc vajda fia: 
Miklós mester és rokona a Lőrinte nembéli Lőrinte fia, Tamás mester. Miklós mester 
kinyilvánította, hogy mivel a királynál kegyvesztett lett és sehol sem érzi magát biz-
tonságban Magyarországon, ezért arra az időre, amíg az uralkodó kegyébe vissza nem 

56 Pécsely (Veszprém, korábban Zala m.), v.ö. MRT 2. 175–179., főleg 40/1. lelőhely.
57 Veszprémben, a mai Szt. László templom helyén állt. V.ö. MRT 2. 232. 51/3a. lelőhely.
58 Vászoly (Veszprém, korábban Zala m.), v.ö. MRT 2. 221–222. 50/4–5. lelőhelyek.
59 kumoroviTz 1953.47–49. nr. 90., AOkl V. 21–22. nr. 32.
60 Gecse (Veszprém m.) v.ö. MRT 4. 150. 30/1. lelőhely.
61 Becse vagy Becske elpusztult középkori település Noszlop (Veszprém m.) határában, a Vörösharaszti-, 

korábban Becsei-dűlőben, a későbbi Ferenctelek-, majd Becse-pusztán. Nevét őrzi a Becsei-erdő elneve-
zés is. V.ö. ila–kovacSicS 1964. 140., MRT 3. 170. 42/8. lelőhely. Egyházáról: koppány 1967. 124. nr. 28.

62 Szentgál (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 185. 43/1. lelőhely.
63 Herend (Veszprém m.) határában volt elpusztult középkori település. V.ö. MRT 2. 103–104. 23/2–3. lelő-

helyek.
64 Ma Királyszentistván (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 115. 26/1–2. lelőhelyek.
65 Nagyvázsony (Veszprém m.) határában volt elpusztult középkori település. V.ö. MRT 2. 141–142. 33/26–

27. lelőhelyek.
66 Vöröstó (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 265. 55/1–2. lelőhelyek.
67 Padragkút (Veszprém m.) északnyugati határában volt elpusztult középkori település. V.ö.: ila–kovacSicS 

1964. 250., MRT 3. 185. 47/5. lelőhely. Nevét a szomszédos Kolontár (Veszprém m.) község északkeleti 
határában található Lőrinte-puszta napjainkig megőrízte. V.ö. MRT 3. 143. 34/1. lelőhely.

68 Ma Padragkút (Veszprém m.), v.ö. MRT 3. 186. 47/11. lelőhely.
69 Ajka–Tósokberénd (Veszprém m.), v.ö. MRT 3. 27–28. 2/13. lelőhely.
70 Csolta elpusztult középkori település Kolontár (Veszprém m.) határában. Nevét Csóta-puszta máig fenn-

tartotta. V.ö. MRT 3. 144. 34/4. lelőhely.
71 Ma Bakonygyepes (Veszprém m.), v.ö. MRT 3. 34.
72 Ma Padragkút (Veszprém m.) részét alkotja. V.ö. MRT 3. 185. 47/6. lelőhely.
73 AOkl V. 208–209. nr. 532.
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fogadja, mindazon javait, amelyek a fehérvári káptalan által kiadott privilégium szerint a 
Segváron és az ahhoz kapcsolt birtokokon és tartozékokon Tamással történt osztás során 
hozzá kerültek – a tulajdonjog fenntartásával – eme Tamás használatába, őrizetébe és vé-
delmébe bocsátja. A Tamás által is elfogadott kikötés szerint, amint Miklós visszanyeri a 
király kegyét, nyomban visszaveheti javainak élvezetét.74

1332-ben a veszprémi káptalan pereskedett a néhai Lőrinc vajda fiával, Miklóssal. 
Ezen év február 21-én ugyanis Tamás tihanyi apát és konventje jelentette a királynak, 
parancsának megfelelve, a veszprémi káptalan emberével, Veszprémi Felicianus fia: 
Péterrel kiküldte Péter aszófői75 papot, akik Miklóst bándi birtokán március 25-re a ki-
rály elé idézték.76 Tehát az 1309. évi birtokadományozás ellenére – úgy tűnik – Miklós 
mégis birtokos maradt, vagy időközben újra birtokos lett Bándon.

(Anjou) Károly király 1334. június 2-án kelt okleveléből tudjuk, hogy Segvári Lőrinte 
fia Tamás 1330-ban, a király Bazaráb havasalföldi vajda elleni hadjáratában77 esett el. ezért 
a király – megemlékezvén hűséges szolgálatairól – fiainak, Miklósnak és Jánosnak adomá-
nyozta a Segvár váruk alatt, továbbá a Billege falujuknál szedett vámot.78 A királyi adomány 
nem volt megvetendő, hiszen a vár alatti úton bonyolódott a Graz irányából, a Billegén átve-
zető úton pedig, az Itáliából Magyarország belseje felé irányuló távolsági kereskedelem.

Keveset tudunk a vár alatti Bánd falu életéről. A szentföld és az apostoli szentszék 
javára Jacobus Berengarius és Raymundus de Bonofato pápai követek által a veszprémi 
egyházmegye javadalmasaitól beszedett 1333–1335. évi tizedlajstrom szerint ekkor már 
templom állt itt. Gergely bándi plébános 1335-ben 20 kis denárt fizetett a pápai megbízot-
taknak. Ugyanekkor az összeírásban Szentgál és Németi falvak között szereplő „Michael 
de Sing” 1333-ban 50 kis denárt fizetett. A pápai összeírás közlői Singet Essegvárral, a 
régészeti topográfia szerzői a Bándtól külön álló Seg, Segvár, azaz Váralja településsel 
azonosították. Bánd középkori templomáról ezen kívül semmiféle adattal nem rendel-
kezünk. A II. József császár-kori (1780–1790) katonai felmérés Felső-Bándon egy romot 
jelzett. Esetleg ez lehetett a romjaiban akkor még álló középkori egyház(?).79

Láthattuk, 1309-ben Igmánd nembéli Miklós mester írásba foglaltatta, hogy roko-
nai a jövőben nem kifogásolják a Lőrinte nemzetség javára tett birtokadományát, de a 
rokonság úgy tűnik nem lelkesedett ezen, részükről nyilván felelőtlennek minősített ak-
tusért. Ugyanis 1341. november 25-én a veszprémi káptalan előtt, egyrészt a Lőrinte 
nemzetségbeli Lőrinte fia Beke mester, továbbá Lőrinte fia Tamás fiai, Miklós és János 
mesterek (Beke mester unokaöccsei), másészt az Igmánd nemzetségbeli néhai Lőrinc 
vajda fia, Miklós mester és fia, szintén Miklós megosztoztak Zala- és Veszprém megyei 
birtokaikon.Az az alábbiak szerint történt. Bánd falu felét Segvár vár alatt, nyugat felől 
Segvár nyugati felével együtt megosztották. A falu és a vár keleti fele a néhai Lőrinc 
vajda fia Miklós mestert és fiait, Miklóst, Jánost és Andrást (tehát az Igmándokat) örök-
lés jogán illette meg, ezért azokat nekik hagyták. A falu másik felét úgy osztották meg, 
hogy a Bánd falu keleti felének közepén lévő telektől – amelyen akkor egy Bana nevű 
ember lakott és amely Beke mesternek jutott – a várhegyig terjedő összes többi jobbágy-
telek, majd innen nyugat felé haladva a vár mögötti a déli rész felől, valamint a vár és 

74 AOkl XI. 184. nr. 391.
75 Aszófő (Veszprém, korábban Zala m.), v.ö. MRT 2. 25. 2/1. lelőhely.
76 kumoroviTz 1953. 98. nr. 236.
77 Az 1330. évi hadjáratról: kriSTó 1988. 82–85.
78 AOkm III. 78–79. nr. 65.
79 MREV II. 65., 80., MRT 2. 64–65. 13/1. lelőhely, koppány 1967. 124. nr. 26.
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a víz között levő földrész, egy régi magtárhellyel a kőfejtő mészégető kemencéjéig, az 
ott levő nagy kőtömeggel,összes haszonvételeivel és tartozákaival Tamás fiainak (tehát 
a Lőrintéknek) jutott. A mészégető és a kőfejtőtől egy ekealjnyi hosszúságú terület dél 
felől az ott levő malommal együtt Beke mesteré és fiaié lett. Továbbá a második malom, 
amely Tamás fiainak előbb említett földrésze mellett volt, szintén nekik jutott. Továbbá 
Bana említett telkétől, amely Beke mesteré lett, észak felé a falu végéig tartó rész, összes 
haszonvételeivel, jobbágytelkekkel Beke mesternek és fiainak jutott. Hat, az osztozkodás 
idején lakatlan észak felől eső telekhelyről úgy döntöttek, hogy három telekhely, amely 
Beke mester része mellett volt, Tamás fiainak jóakaratából és a szomszédság okán Beke 
mesternek, a másik három telekhely észak felől az előbbi három telken vagy telekhelyen 
túl Tamás fiainak jut. Ha lakók vagy jobbágyok akarnának jönni arra a sok észak felől 
eső telekre, amelyeket osztás nélkül közösen használnak, akkor azokat közösen birtokol-
hatják. Segvár nekik jutó nyugati felét úgy osztották meg, hogy a vár felének dél felől eső 
fele, amelyben cseréppel fedett torony („turris tegularis”) állott, Tamás fiaié, az észak 
felőli rész, amelyben palota („pallatium instructum”) volt, Beke mesteré és fiaié lett. A 
palotától kezdődő rész a külső várban Beke mesteré, a másik rész fele, a vár nagyobb 
kapujától („porta maior”) Tamás fiaié lett, kivéve a vár azon részét, amely Miklós mester 
és fiai tulajdonában maradt. A Bánd faluban szedett vám egyik felét közösen használják, 
a másik felét Miklós mesternek és fiainak hagyták.80

A fehérvári káptalan előtt 1345. május 16-án az Igmánd nembéli Lőrinc fia, Miklós 
mester és a veszprémi káptalan nevében Cosmas dékán kanonok kijelentették, hogy mi-
után Segvári Tamás fiaival, Miklóssal és Jánossal, a kezükben lévő, ám általuk is igé-
nyelt Billege birtok ügyében – amelyért egyébként a veszprémi káptalan is pert folytatott 
Segvári Tamás fiai ellen – egyességre akarnak lépni. Ezért okleveleiket másolatban egy-
más rendelkezésére bocsátják, hogy választott bíráik közöttük méltányos döntést hozhas-
sanak. A fehérvári káptalan ezúttal a Miklós mester részét biztosító 1233. évi, II. András 
király-féle oklevelet írta át a veszprémi káptalan részére.81

1346-ban a (bakony)béli bencéseknek lehetett valami perük az itt Bándinak nevezett 
(nyilván Essegvári) István, Miklós testvére ellen. Ez év október 21-én ugyanis Zsámboki 
Miklós nádor (1342–1356) felszólította a béli konventet, hogy több név szerint megneve-
zett csikvándi,82 csehi,83 bedegei84 nemest idézzen meg miklós testvére, istván ellenében 
eléje.85 Ugyancsak hatalmaskodási ügyről tudósít a (székes)fehérvári keresztes konvent 
egy sérült és ezért kérdéses keltezésű oklevele. Ebben a konvent jelentette a királynak, 
hogy Garai János veszprémi püspök (1346–1357) és káptalanja panaszára, Orbán pap 
és Örsi Myske fia: Pál vizsgálatot tartottak Veszprém és Zala megyékben, s megállapí-
tották, hogy Segvári Tamás fiai, Miklós és János mesterek, többek között a veszprémi 
káptalan embereitől Nagypécselyen (?) egy négy ökörrel és egy lóval vontatott, egy hor-
dó („tunella”)86 bort szállító szekeret és más dolgokat vettek el erőszakkal. (Az oklevél 
feltehetően 1351–1357 közé keltezhető, mert János csak 1351-ben szenteltette magát püs-

80 AOkl XXV. 393–395. nr. 817.
81 Hazai okmánytár V. 119–120. nr. 101., kumoroviTz 1953. 160. nr. 393.
82 Csikvánd (Győr m., 1954–1992 között Veszprém. m.) v.ö. MRT 4. 83. 21/4. lelőhely.
83 Elpusztult középkori település Gic (Veszprém m.) D–DK-i határában. V.ö. MRT 4.107–109. 36/1. lelőhely. 

Nevét a Csehi-erdő napjainkig megőrízte.
84 Ma Homokbödöge (Veszprém m.), v.ö. MRT 4. 114. 33/1 és 33/4. lelőhelyek.
85 SöröS 1903. 321. nr. 57.
86 A hordó (tunella) különféle változatairól: Bogdán 1987. 86–87., Bogdán 1991. 178–187.
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pökké, korábban mint választott püspök szerepelt. A választott kitétel azonban itt már 
nem szerepelt.)87

Szécsényi Tamás országbíró (1349–1354) Budán, 1352. augusztus 1. előtt megparan-
csolta a fehérvári káptalannak, hogy a veszprémi káptalan, Segvári Tamás fiai, Miklós 
és János mesterek elleni perében (János litteratus szerint az előbbiek az egyháznak 
Gyupolth88 nevű földjét elfoglalták, az alperesek ügyvédje, Burs fia: Mihály azonban 
tagadta e vádat) tartsanak vizsgálatot, s a szomszédok és határos birtokosok jelenlétében 
lássák el a birtokot határjelekkel, majd újra iktassák azt a káptalan részére.89

A fenti ügy azonban úgy látszik nem jutott könnyedén nyugovóra, mert még 1358-ban 
is pereskedett a veszprémi káptalan az Essegváriakkal Gymolth és Mester90 birtokáért. 
Szécsi Miklós országbíró (1355–1358) az 1358 elején megtartott tárgyaláson utasította a 
fehérvári káptalant, küldje ki bizonyságát, hogy április 28-án a szomszédok és határos 
birtokosok s a felek ügyvédjeinek jelenlétében a birtokokból a káptalant megillető részt 
visszafoglalják. Tiltakozás esetén, a fogott bírák bevonásával a vitás földet határolják el, 
királyi mértékkel vagy szemléléssel állapítsák meg nagyságát és értékét is becsüljék fel. 
A tiltakozókat pedig április 22-re idézzék a király elé. Jelentésüket ugyanezen termi-
nusra tegyék meg.91 A fehérvári káptalan április 8. után jelentette a királynak, hogy az 
országbíró parancsa szerint járt el. Április 8-án kiküldte Német István mester kanonokot, 
s jelenlétében Wolpath fia László a Mesteriben lévő birtokrészt elhatárolta. Amikor azon-
ban a káptalan részére iktatni akarta, Segvári Tamás fiai tiltakoztak. Mivel a birtokkal 
nyugat felől szomszédos herendi92 királyi népek is ellenséges, sőt fenyegető magatartást 
tanúsítottak, s közben be is esteledett, a határjárást ezen oldalon nem folytathatták, és 
másnap sem mervén kiszállni, a becslést nem végezhették el. Április 9-én a gyimolti 
birtokrészt foglalták vissza, de az iktatás, az alperesek tiltakozása miatt itt sem sikerült. 
A vitás föld értékét – fogott bírák segítségével – 6 márkában állapították meg, nagyságát 
pedig szemléléssel 2 ekealjára93 becsülték.94Az ügy további tárgyalásán, május 1-én, az 
országbíró utasította a győri káptalant, hogy október 13-án a királyi emberekkel küldje 
ki bizonyságait, s tartsanak vizsgálatot. A nyomozás arra terjedjen ki, hogy a vitás bir-
tokrészek vajon a káptalant illetik-e, s vajon azok csak nagyatyjuk, Lőrinte († 1314 körül) 
erőszakos foglalása révén jutottak-e Essegvári Miklós és János kezére, avagy ellenke-
zőleg, emberemlékezetet meghaladó idő óta az ő örökölt birtokuk és sohasem voltak a 
veszprémi káptalané. A vizsgálatról november 8-ra kért jelentést.95

A győri káptalan október 13. után jelentette a királynak, hogy az országbíró parancsa 
szerint járt el. Október 13-án, a káptalan részére kiküldött Csatári Myske fia Pál mel-
lé Benedek mester kanonokot, az alperesek részére kiküldött Jutasi István mellé pedig 
László karpapot adta bizonyságul, s ezek Gymolt földön megtartották a vizsgálatot. A 
veszprémi káptalan oldalán 12 nemes, 1 esperes, 6 plébános, 1 püspöki jobbágy és a 

87 kumoroviTz 1953. 172. nr. 432.
88 A Gyepolt vagy Gyimolt néven is előforduló település Márkó (Veszprém m.) határának déli részére 

feltéte-lezhető. Némileg kérdéses lokalizációja MRT 2. 129–130. 31/11. lelőhely.
89 kumoroviTz 1953. 175. nr. 439.
90 Mester vagy Mesteri Márkó (Veszprém m.) nyugati határában, a mai Csapberek-puszta körzetében volt 

elpusztult középkori település. V.ö. MRT 2. 128. 31/2–3. lelőhelyek.
91 kumoroviTz 1953. 194. nr. 486.
92 Herend (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 105–106. 23/8. lelőhely.
93 Az ekealja (aratrum) akkora terület, amekkorát 1 ekével 1 gazdasági év alatt megművelhettek. Kb. 120 

hold. V.ö. Bogdán 1987. 66., Bogdán 1990. 267–268.
94 kumoroviTz 1953. 194. nr. 487.
95 kumoroviTz 1953. 195. nr. 488.
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környező falvak 60 közembere vallott, egyesek biztos tudomásuk alapján, mások pedig 
csak hallomásból. Szerintük a vitás föld a káptalané, s az alperesek kezére nagyatyjuk, 
Lőrinte erőszakos foglalása révén jutott. Ezzel szemben, az alperesek mellett mintegy  
20 helységből való 45 nemes és körülbelül 77 paraszt tett vallomást, akik azt mondták, 
hogy a vitás birtokrész Tamás fiainak örökölt földje, amelyet emberemlékezetet megha-
ladó idő óta békésen birtokoltak, s az sohasem volt a káptalané.96

Szécsi Miklós országbíró, a győri káptalan jelentésének ismeretében, Visegrádon 1358. 
november 15-én áttekintette a Gymolt és Mesteri miatt tudomása szerint 1354 óta folyó 
pert. Miután újra részletesen felsorolta a pereskedés eddigi állomásait, s megállapította, 
hogy a győri káptalan jelentése szerint nagyobb számmal vallottak az alperesek mellett, 
mint a veszprémi káptalan mellett, úgy ítélt, hogy 1359. január 13-án a helyszínen földes-
küt tartsanak. Ezt a két alperesnek két-két eskütársával kell letennie. Az eskütársak olya-
nok legyenek, akik már a köztanúvallatáskor is mellettük vallottak. Amennyiben az esküt 
leteszik a föld az övéké marad. Ellenkező esetben viszont a káptalan tulajdonává válik.97

Ugyanekkor a veszprémi káptalannak az Essegváriak ellen más pere is folyt. 1358. 
július 28-án a zalai konvent előtt, egyfelől Segvári Tamás fia: Miklós mester – aki ellen 
a veszprémi káptalan a Mánhida melletti Zala megyei nádori közgyűlésen pert akart 
indítani, mert a Billege és Bánd birtokaikon áthaladó jobbágyaiktól törvénytelen vámot 
szedetett –, másfelől káptalanja képviseletében János mester kanonok és dékán megál-
lapodtak, hogy Miklós és testvére, János csak azon káptalani jobbágyoktól szedhetnek 
vámot, akik árúval megrakodva haladnak át az említett vámhelyeken.98

1359-ben Magyar Péter (bakony)béli bencés apát (1352–1361) pereskedett Essegvár 
uraival, Tamás fiai Miklós és János mesterekkel, akiket ekkor birtokuk után, szintén 
Bándinak neveztek („magistri Nicolai et Johannis, filiorum Thome de Band”). A veszp-
rémi káptalan 1359. július 2-án kelt oklevelében beszámolt róla, hogy Beke fia István, 
Veszprém vármegye alispánja és Örsi Myke fia Pál, valamint Csatári Péter fia László szol-
gabírák parancsára, András mester kanonoktársukat kiküldték Bede fia Imre várjobbágy 
alispáni emberrel, s ők megállapították, hogy az Essegváriak szolgái és jobbágyai június 
28-án az apát szentmárk99 nevű falvát erővel megszállták, s ott egy jugerum100 föld negyed 
részét lekaszáltak. Amikor az apát emberei szekerüket a két ökörrel együtt zálogba fogták, 
hogy a terményt elvinni ne tudják, s nagyobb biztonság okáért az ökröket a templomba 
zárták, ők a templomot feltörték, s a zálogot visszavették maguknak, miközben az apátúr 
több emberét is megsebesítették.101 Visegrádon, 1359. augusztus 21-én Ugrin fia Újlaki 
Miklós országbíró (1359. jan.–1359. okt.) – Noszlopi János, a béli apát ügyvédje kérésére 
– az Essegváriakat, Tamás fiai Jánost és Miklóst, mivel nem jelentek meg előtte, elma-
rasztalta.102 1359. szeptember 16-án a fehérvári káptalan jelentette, hogy a Szentmárk és 
Mester miatt folyó perben a felek választott bírák útján kiegyeztek egymással.103

 96 kumoroviTz 1953. 199–200. nr. 503.
 97 kumoroviTz 1953. 200. nr. 504.
 98 kumoroviTz 1953. 197–198. nr. 498.
 99 Azonosítása némileg kérdéses. Talán a Márkó (Veszprém m.) határában volt Gyepolt vagy Gyimolttal 

azonos, illetve annak közelében lehetett. Egy 1752-es adat szerint : „Szent Márk possessio aliter terra 
Gyepold nunc-autem vulgariter Marko”. V.ö. MRT 2. 129–130. 31/11. lelőhely.

100 A jugerum (hold) az egy ekével egy nap alatt felszántható terület. V.ö. Bogdán 1987. 67–68., Bogdán 
1990. 276–279.

101 SöröS 1903. 338. nr. 75.
102 HO. IV. 171–172. nr. 132.
103 SöröS 1903. 338–339. nr. 76.
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A kiegyezés azonban nem lehetett hosszú életű. A fehérvári káptalan 1363. június 28-
án jelentette a királynak, hogy eltiltotta Segvári Tamás fia János mestert, valamint János 
féltestvérének, Mikósnak a fiát, Ferencet és a leveldi karthauzi monostor104 perjelét, s 
valamennyiük jobbágyait a veszprémi káptalan Mester nevű birtokának használatától és 
tartozékainak (kaszálók, erdők, ligetek, szántóföldek) pusztításától.105

Néhány éves szünet (esetleg a vonatkozó forrásanyag elpusztulása miatti a hézag) 
után, Bebek István országbíró (1360–1369) 1367. május 1. után meghagyta a fehérvári 
káptalannak, hogy a veszprémi káptalan és a Segváriak (János és Ferenc) között Mester 
birtokáért folytatott perben július 1-én küldje ki bizonyságát, s a szomszédok és határos 
birtokosok, valamint a felek és képviselőik jelenlétében határolja el és becsülje meg a vi-
tatott birtokrészt. Amennyiben az kitesz 6 ekealjnyit, úgy senki ellentmondását ne vegye 
figyelembe, s iktassa be a káptalant annak birtokába. Ellenben ha kevesebbnek bizonyul, 
akkor bármilyen helyen lévő olyan földből, amelyet az egyház ügyvédje Mesterhez tarto-
zónak jelent ki, 6 ekealjra egészítse ki, s a különbözetet szintén iktassa a káptalan részére. 
A vitás földrészt azután határolja el, s fogott bírák közreműködtével, királyi mértékkel, 
vagy szemlélet útján becsülje meg. Az esetleges ellentmondókat pedig október 6-ra idézze 
meg a király elé.106 A fehérvári káptalan 1367. július 1. után jelentette a királynak, hogy az 
országbíró parancsa szerint járt el. A veszprémi káptalan részére kiküldött Sári Iván fia, 
János mellé Mihályt, az alperes Essegváriak részére kiküldött Ajkai Alaph fia, István mel-
lé pedig György karpapot adták bizonyságul. Ezek július 1-én, a szomszédok és határos 
birtokosok, az alperesek, továbbá a káptalan részéről, János prépost, Mihály őrkanonok, 
Miklós kántor és Péter mester kanonok, egykori dékán jelenlétében kiszálltak a helyszín-
re. A Mester birtok északi részén lévő nagy úttól délre, a káptalan képviselőinek útmuta-
tása szerint, királyi mértékkel megmért 2 ekealjnyi olyan földet határoltak el, amelyről a 
szomszédok és az ellenfél is elismerték, hogy a káptalané. Ezután az említett nagy úttól 
kelet felé a Szőlőhegy („Zeulewhegh”) hajlatáig, fogott bírák közreműködésével, szem-
revételezéssel, ugyancsak 2 ekealjnyi földet határoltak el, s így az összesen 4 ekealjnyira 
becsült földet, ellentmondás nélkül a káptalannak iktatták. Midőn azonban azt az újabb 2 
ekealjnyi földet, amellyel Mester birtokot 6 ekealjra kellett volna kiegészíteniük, a kápta-
lan képviselőinek az útmutatása szerint elhatárolni, megbecsülni és az egyháznak iktatni 
akartak, 1 ekealja elhatárolása, megbecsülése és iktatása ellen az alperesek (Essegváriak), 
a másodiknak pedig csak az iktatása ellen a leveldi perjel tiltakozott.107

A Mesteri körüli galibák azonban nem értek véget. A birtokper mellett az Essegváriak 
kisebb virtuskodásokkal, visszaélésekkel is bosszantották a káptalant. Így a pannonhal-
mi bencés konvent 1367. november 16-án jelentette a királynak, hogy parancsára Csatári 
Domonkossal kiküldte Márton vázsonyi plébánost, akik megállapították, hogy szeptem-
ber 12-én Segvári Tamás fia, János mester és Miklós fia, Ferenc, Pétert, a veszprémi 
káptalan Mesteribe való jobbágyát elverték, kondájából pedig 4 jobb sertést várukba haj-
tottak, s ott azokat megették.108

Bebek István országbíró Visegrádon, 1368. május 16-án – a fehérvári káptalan 1367. 
július 1. utáni jelentésének ismeretében – meghagyta a győri káptalannak, hogy szeptem-
ber 15-én, embereit mindkét fél részére kiküldve, szálljanak ki ismét Mester birtokra. Itt 

104 Ma Városlőd (Veszprém m.). V.ö. MRT 2. 207. 48/1. lelőhely.
105 kumoroviTz 1953. 221. nr. 562.
106 kumoroviTz 1953. 236–237. nr. 607.
107 kumoroviTz 1953. 237–238. nr. 610.
108 kumoroviTz 1953. 239. nr. 614.
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azután azta bárhol fekvő 1 ekealjnyi földet, amelyet a veszprémi káptalan embere egy-
házi földként jelölt meg, annak a szintén 1 ekealjnak a kivételével, amely ellen a leveldi 
perjel óvást emelt, körülhatárolják, királyi mértékkel vagy szemléléssel megbecsüljék, s 
tartozékaikkal együtt a káptalan részére iktassák, ha az alperesek vagy mások nem tilta-
koznak. Az ellenmondókat pedig, kivéve a perben álló alpereseket, akik idézés nélkül is 
kötelesek megjelenni, a káptalan ellenében október 6-ra a király elé idézzék. Az esetleges 
ellenmondás folytán vitássá váló birtokrészt, vagy birtokrészecskét pedig fogott bírák 
bevonásával, királyi mértékkel vagy szemléléssel szintén becsüljék meg. Jelentésüket 
október 6-ra küldjék meg a királynak. Az alperesekre korábban kirótt 3 márka bírságot 
is akkor fogja behajtatni.109

A (székes)fehérvári káptalan 1367. november 15-én I. Lajos királyhoz (1342–1382) 
írt jelentéséből értesülünk róla, hogy Kövesdi Pál fia, János mellé tanuságul kiküldték 
Miklós papot, a Szt. Márton oltár mesterét, s ezek november 10-én megállapították, hogy 
1365. december 21-én Segvári Tamás fia, János mester és Miklós fia, Ferenc (az elő-
ző unokaöccse) Billegén, a veszprémi káptalan fajszi110 jobbágyaitól, Páltól, Tamástól 
és Pétertől hat disznót vettek el. Ezekből ugyan négyet visszaadtak, de a két jobbikat 
megtartottak. Amikor a fajszi jobbágyok Segvárba menve alázatosan kérték jószágaik 
visszaadását, kigúnyolták és alaposan megverték, majd elzavarták őket.111

A fehérvári keresztes konvent 1369. január 27-én jelentette a királynak, hogy parancsá-
ra János szerzetes január 25-én kikézbesítette Segvári Tamás fia János mesternek királyi 
parancslevelét. János mester azt válaszolta, ismeretes előtte, hogy Balázs és fia, Miklós – 
akik nosztrei112 nemeseknek mondják magukat – valójában emberemlékezetet meghaladó 
idő óta a veszprémi püspök jobbágyai, akik uruktól elszakadtak. Ezért engedelmeskedve 
a királyi parancsnak, a fölöttük gyakorolt királyi védelemről lemondott.113 (Az ügy hátte-
rében itt is a püspök és az Essegváriak ellentéte állhatott. Feltehetően ezért védelmezték 
ellenlábasuk kötöttségeiktől szabadulni akaró jobbágyait. Az ügy folytatásaként Szécsi 
Miklós országbíró (1369–1372) Visegrádon, 1370. február 5-én kelt záróítéletében azt 
olvashatjuk, hogy nevezettek azért helyezték magukat János mester védnöksége alá, mert 
a püspök és emberei folyton sanyargatták őket.114 Választásuk nyilván azért esett az ő 
személyére, mert közismert lehetett róla, hogy nincs jó viszonyban a püspökkel.)

A fehérvári keresztes konvent 1371. január 17-én jelentette a királynak, hogy pa-
rancsára, Vámosi Erdő fia György kíséretében kiküldte András szerzetest, akik Hont-
Pázmán nemzetségbeli László veszprémi püspök (1358–1372) panaszára nyomozást 
végeztek Veszprém megyében, s a következőket állapították meg. Segvári Tamás fia, 
János mester és fia, László, valamint fivérének, Miklósnak a fia, Ferenc a püspök és 
káptalanja jobbágyaitól, valahányszor uraik fogyasztására nem mást, mint élelmiszert 
visznek Veszprémbe, Billegén vámot szednek, ami korábban nem volt szokás. Régóta, de 
különösen 3 éve, embereikkel a püspök vámosi jobbágyait bántalmazzák és károsítják. 
Nevezetesen 1369. szeptember 13-án Ferenc a püspök egy vámosi jobbágyát megsebesí-
tette lovát elvette. A lovat nyereg és zabla nélkül visszaadta, de a sebesült jobbágy rövi-

109 kumoroviTz 1953. 241. nr. 622.
110 Ma Veszprémfajsz (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 257–258. 52/1–2. lelőhelyek.
111 HO. IV. 204–205. nr. 149., kumoroviTz 1953. 238. nr. 611.
112 Nosztre Csopak (Veszprém, korábban Zala m.) északi határában volt elpusztult középkori település. 

Nevét a Nosztori völgy napjainkig megőrízte. V.ö. MRT 2. 83. 17/3. lelőhely.
113 kumoroviTz 1953. 244. nr. 631.
114 kumoroviTz 1953. 254–255. nr. 657.
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desen meghalt. 1369. július 29-én erőszakkal lekaszálták, s elvitték a püspök két vámosi 
jobbágya 5 holdnyi zabját, 1368-ban a püspök egy vámosi jobbágyának 2 holdon termett, 
már kepékbe115 rakott, s ugyanazon év július 23-án egy másik jobbágyának 7 kepe zabját, 
24-én pedig 4 holdon termett zabját lekaszáltatták és elvitették. 1362. december 21-én 
testvérével együtt a püspök 3 vámosi jobbágyának 1 lovát és 2 ökrét vétették el, s csak 10 
köböl116 abrakért adták vissza. 1368. szeptember 13-án, terményszállítás közben elvétet-
ték Bálint fia, Tamás 2 ökrét, csak november 11-én adták vissza, de az egyik állat rövide-
sen elpusztult, úgy, hogy Tamás ez évben nem vethetett és takarmány hiányában a másik 
ökröt is el kellett adnia. A vámosi jobbágyok pásztorát a mezőn elfogták, ruháitól meg-
fosztották, s ezeket nem is adták vissza neki. 1370-ben a püspök egy vámosi jobbágyától, 
amikor az állatait a legelőn legeltette, ugyancsak elvették a ruháit. 1370. június 29-én a 
püspök két vámosi jobbágyának, János fia Istvánnak és Leukusnak a kertjéből 2 holdon 
termett és már kepébe rakott ledneket vitettek el. Két másik ottani püspöki jobbágynak 
2 holdnyi zabját lekaszáltatták. Mihály fia Miklós jobbágynak pedig 2 holdon termett 
zabját várukba, Segvárba vitették. 1370. október 29-én a püspök Nyárágyi Mihály nevű 
jobbágyát, Veszprémbe menet, Billegén megverték, s két jó tőrt („biccellos bonos”117), 
amelyeket a püspök familiárisai részére vitt, elvettek tőle. 1370. december 23-án János 
mester István mester fehérvári főesperest, a püspök kancellárját, nyílt mezőn tőrrel meg-
támadva meg akarta ölni, s csak jó emberek közbelépésével menekült meg.118 Veszprém 
megye hatósága 1371. január 18-án szintén jelentést tett a királynak, a Segváriaknak 
László veszprémi püspök birtokain elkövetett hatalmaskodásairól. A jelentés azonos a 
fehérvári keresztes konvent egy nappal korábbi jelentésével. Az is kiderült belőle, hogy a 
fehérvári főesperest nyulászás közben érte a támadás.119

Szepesi Jakab országbíró (1373–1380) 1378. május 16-i okleveléből tudjuk, hogy Segvári 
Tamás fia, János mester 1372-ben a királyi és királynéi birtokjogoknak az egész országban 
tartandó nádori közgyűléseken való kivizsgálására, a király által az egész ország területére 
szóló hatáskörrel kinevezett, s a nádor mellé beosztott királyi követ és ügyész volt.120

1390 táján meghalt Essegvári János. Örökösei, a család egyes ágai, illetve házastár-
saik között hosszadalmas és bonyolult pereskedés kezdődött a vár birtoklásáért. Mária 
királynő Verőcén 1391. április 24-én keltezett oklevelében utasította Lackfi István nádort 
(1387–1392) és Kanizsai Miklós tárnokmestert (1388–1398), hogy védelmezzék meg bir-
tokában Segvári János özvegyét: Annát és leányait.121 Ugyanakkor úgy tűnik, a család 
másik ágának, a királynő – vagy ekkor már inkább csak királyné – Mária ellenében, 
királyi férje, Zsigmond (1387–1437) támogatását sikerült megszereznie. Ugyanis Lackfi 
István nádor, röviddel később, Tatán, 1391. május 25-én kelt oklevelében a király paran-
csára meghagyta a veszprémi káptalannak, hogy Margitot, Lőrinte fia, Tamás leányát 
(Himfi Benedek bolgár bán122 özvegyét, Segvári Anna sógornőjét) iktassa be a leányágat 
is illető Segvár és a hozzátartozó falvak, továbbá Gecse birtok őt megillető részébe. A 

115 A kepe a kévézett gabona táj sajátosságú országos mértéke. V.ö. Bogdán 1987. 108., Bogdán 1991. 404–406.
116 A köböl (cubulus), vagy gabonaköböl számtalan helyi változatáról: Bogdán 1987. 96.
117 A bicellusról : kuBinyi 1973.
118 kumoroviTz 1953. 261–262. nr. 672.
119 kumoroviTz 1953. 262. nr. 673.
120 kumoroviTz 1953. 265. nr. 680. és koppány – BokSay 1961. 57.
121 ZsO I. 219. nr. 1997.
122 Himfi Benedek († 1380), Pál fia, a döbröntei-ág őse. Királyi vadász (1344), udvari lovag (1346–1362), somlói 

várnagy (1352–1363), komáromi ispán (1357–1360), pilisi ispán és visegrádi várnagy (1358–1360), szatmári, 
máramarosi és ugocsai ispán (1360–1362), pozsonyi ispán (1362–1365), kevei és krassói ispán (1365–1367), 
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nádor okleveléből az is kiderült, hogy a káptalan, királyi parancsra, egyszer már be akar-
ta iktatni birtokaiba Margit asszonyt, csakhogy a beiktatásnak Tamás fia, János (Margit 
testvére) kiskorú leánya nevében ellentmondtak.123

1393. október13-án Zsigmond király egykori dispensatorának, Megyehidi Miklós fia 
Jánosnak,124 Döbrentei Himfi Benedek bán özvegye, Dorottya, Segvári Mayus fia, Lőrinc, 
özvegye: Anna, s ennek hasonlónevű leánya – Megyehidi János felesége – nevében elő-
terjesztett panaszából arról értesülünk, hogy Segvári Tamás fia János leánya, Fruzsina, 
bízva a királyi felségtől nyert kíváltságában, amely szerint nagykorúságáig nem állítható 
bíróság elé, kizárta őket Segvárban lévő részeikből.125 

Az Essegvári család egyes ágai közti pereskedéssel párhuzamosan, továbbra is foly-
tak a különböző hatalmaskodási ügyek, amelyeknek az Essegváriak, hol kárvallottjai, hol 
pedig elkövetői voltak.Zsigmond király Budán, 1394. május 4-én megparancsolta a zalai 
konventnek, hogy Segvári Miklós fia: Ferenc és fiai, József, Lőrinc, János és Pál pana-
szára, amely szerint Ajkai Domokos a Becse nevű birtokukhoz tartozó erdőt kivágatta és 
officiálisukat, János erdőőrt halálosan megsebesítette, tartson vizsgálatot.126 Zsigmond 
király Visegrádról, 1394. november 3-án felszólította a fehérvári káptalant, hogy tart-
son vizsgálatot a veszprémi káptalan panaszára. E szerint, Segvári Tamás fia Miklós 
fia, „magnus” Ferenc, ugyanezen Tamás fia, János özvegye, Anna asszony akaratából és 
tudtával, cinkosaival, Billege nevű vámhelyükön Vitalistól, György mester veszprémi 
olvasókanonok familiarisától elvették – vám fejében – 2 denármárka értékű köpenyét 
(„pallium”). A kanonok István, Jakab és Gergely nevű familiarisait pedig, amikor uruk-
nak a káptalan Ábrahám127 birtokán levő borából, ennek házi használatára két hordónyit 
haza akartak vinni, megveretve becsmérelte, a saját használatra szánt élelmiszerek után 
is vámot akartak kizsarolni, holott korábban az ilyenek után sohasem fizettek.128 A fehér-
vári káptalan 1394. december 4-én jelentette a királynak, hogy a vizsgálat a veszprémi 
káptalan minden panaszát igazolta.129

A fehérvári káptalan 1399. január 18-i oklevelében, a veszprémi káptalan és Kont 
Miklós nádor (1356–1367) unokái közti Lovas, másként Bantha birtokon történt hatal-
maskodás ügyében, a fogott bírák között szerepelt Segvári Sáfár („Saffar dictus”) János 
is.130 A budai káptalan előtt, 1400. február 14-én Segvári Ferenc fiai, József, János és Pál, 
Lőrinte fia János, ezen János fiai, Tamás és László eltiltották Segvári Tamás fia János 
özvegyét, Annát és ennek leányát, Fruzsinát Segvár és a hozzátartozó birtokok elidege-
nítésétől. Rátóti Gula mestert és Imre, Zsigmond, Ratold nevű fiait, az említett Segvári 
Tamás fia János leányait, Ágotát és Annát, Maius fia Lőrinc leányát, Annát, s ennek 
férjét, a Sáfárnak mondott Jánost, továbbá gyermekeiket, Lackhot és Katalint pedig az 

123 ZsO I. 227. nr. 2052.
124 Megyehidi János, Vas megyei nemes, Kápolnai Mihály veszprémi püspök (1399–1402) familiárisa, 

veszprémi alispán (1400). V.ö. engel 1996. II. 158.
125 ZsO I. 349. nr. 3144. – Az 1391-es és az 1393-as adatok részben ellentmondanak egymásnak. Az 1391-es 

adat szerint, Benedek bán özvegye Margit volt, az 1393-as adat szerint viszont Dorottya.
126 ZsO I. 377. nr. 3405.
127 Ma Balatonrendes–Ábrahámhegy (Veszprém, korábban Zala m.), v.ö. MRT 1. 42. 8/1. lelőhely.
128 ZsO I. 403. nr. 3691.
129 Vk.m.lt. – Ábrahám 13.A., kivonata VLDM műemléki adattára 3970.
130 ZsO I. 626. nr. 5675.

bolgár bán, temesi ispán (1366–1369), vasi és sopron ispán (1369–1370), temesi és csanádi ispán (1371–
1375), krassói és kevei ispán (1372–1375), pozsonyi, fejéri, bakonyi és komáromi ispán (1379–1380). I. 
Lajos király kedvelt és nagyhatalmú híve, számtalan hatalmaskodás „hőse”. V.ö. engel 1996. II. 100.
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említett javak megszerzésétől.131 Zsigmond király Budán, 1400. szeptember 12-én utasí-
totta a fehérvári keresztes konventet, hogy tartson vizsgálatot. Ugyanis Segvári Ferenc 
fiai, József, János, Pál, azután Csékúti Lőrinc fia János fiai, László és Tamás, valamint 
Segvári Sáfárnak nevezett (dictus) János felesége, Segvári Anna és gyermekei, Katalin 
és László panaszt emeltek Rátóti Gyula fiai Imre és Zsigmond ellen, akik Segvári Tamás 
fia János özvegye és leánya, Fruzsina hozzájárulásával, familiarisaikkal, Miskei Contra 
(dictus) Péterrel és Sóstókáli Soós (dictus) Péterrel, Billege nevű birtokukon, a Szt. István 
király ünnepe utáni vasárnap (augusztus 22-én) megjelentek, a vámszedőhelyet meg-
szállták és az áthaladó kereskedőket kifosztották. Ezért ezek nem mernek a segvári vám-
hoz sem menni, aminek következtében a panasztévőket 300 márka kár érte.132

Kanizsai János fia: István, volt ajtónállómester és somogyi ispán (1395–1401), Kani-
zsán, 1401. szeptember 3-án kiadott oklevelével kötelezte magát, hogy biztonságot nyújt 
familiárisának, Döbrentei Benkőnek, aki megbízásából és parancsára, Rátóti Gyula fia: 
Imrétől Segvár várában lefoglalta és elvette azon posztókat, amelyeket Imre lator módon, 
a közúton Buda felé tartó, Gál budai kereskedőtől rabolt el Veszprém városa közelében, 
majd várában elrejtette azokat.133

Rátóti Gyula fia Zsigmond időközben feleségül vette Segvári Tamás fia János egyik 
leányát, Fruzsinát. Méltó társa lehetett feleségének, mert a hatalmaskodásokban legalább 
annyira jeleskedett, mint felesége vérrokonai. Zsigmond király Budán, 1406. július 28-án 
meghagyta a fehérvári káptalannak, tartsanak vizsgálatot a veszprémi káptalan pana-
szára. A káptalan ugyanis panaszt emelt, hogy Rátóti Gyula fiai, Ratoldus és Zsigmond, 
Segvári Tamás fia János özvegye, Anna és ezen Rátóti Zsigmond felesége, Segvári 
Fruzsina, familiarisaikkal – Kolthai Györggyel, Káli Györggyel, Ábrahámi Kalch 
(dictus) Benedekkel, Szentkirályszabadi Bándi (dictus) Györggyel, Farkasnak mondott 
Györggyel, Demeter fia: Balázzsal, Rátóti Gállal, Bándi Vámosnak mondott (dictus) 
Gergellyel, Miklós fia: Jánossal, Szűcsnek mondott Györggyel és Benedekkel, Lovasi 
Vörös Gergellyel – és jobbágyaikkal, Paloznak134 birtokukról 2 jobbágynak 4 ökrét el-
hajtották Segvár várukba. Ott az egyiket leölték, a többit pedig visszatartják. A király 
megparancsolta az alperesek megidézését, elrendelve nekik, hogy érintett familiárisaikat 
és jobbágyaikat is állítsák elő.135 

Zsigmond király 1410. május 29-én megbocsátotta Rozgonyi János sárosi ispánnak136 
és id. Rozgonyi István segvári királyi várnagy, bakonyi ispánnak († 1439/1440),137 hogy 
mint Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418) familiárisai hűtlenek lettek hozzá, s 
tekintettel teljesített szolgálataikra, megtiltotta, hogy korábbi hűtlenségüket bárki is sze-

131 Zsigmond-kori okevéltár II/1. 12. nr. 75.
132 ZsO II/1. 61. nr. 496.
133 ZsO II/1. 146. nr. 1221.
134 Paloznak (Veszprém, korábban Zala m.) v.ö. MRT 2. 166–167. 38/1. lelőhely.
135 ZsO II/1. 610. nr. 4893.
136 Rozgonyi János († 1439 körül), Lőrinc fia, a csicsvai ág őse. 1379-től szerepelt a forrásokban. Az aula 

tagja (1402), sárosi ispán és sárosi várnagy (1410–1435), főkincstartó (1412–1436), zempléni ispán (1428–
1435), tárnokmester (1433–1438), szepesi ispán (1435–1437?), budai várnagy (1437). V.ö. kereSzTeS 1926. 
21–22., engel 1987. 442., engel 1996. II. 206.

137 Id. Rozgonyi István († 1439/1440), László fia, a monyorósi ágból. 1388-tól szerepelt a forrásokban. Relator 
(1405–1410), udvari lovag (1410–1413), bakonyi ispán, essegvári várnagy (1410–1425), Zsigmond király 
kiséretében NY-Európában (1413–1417), a veszprémi püspökség kormányzója (1416–1417), győri ispán 
(1422–1439), fejéri ispán, csókakői várnagy (1425–1439), a veszprémi püspökség kormányzója (1425), 
temesi ispán (1427–1438), első feleségével: Szentgyörgyi Cecíliával együtt kitűnt Galambócnál a török 
elleni hadjáratban. V.ö. kereSzTeS 1926. 26., engel 1987. 442., engel 1996. II. 206.
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mükre vesse.138 Ebből az oklevélből tudjuk, hogy Zsigmond király – talán megsokallván 
az Essegváriak hatalmaskodásait – elvette tőlük a várat, amely átmenetileg királyi kézbe 
került. Nagyon valószínű, hogy a Rozgonyiak már ekkor zálogbirtokba kapták a várat, a 
mindig pénzszűkében lévő Zsigmond királytól.139

1411-ben Segvári Ferenc fiainak Becske birtoka – legalább részben – Perecskei 
Osvát140 zálogbirtokába került. Ugyanis Rozgonyi Simon országbíró (1409–1414) Budán, 
1411. október 14-én meghagyta a veszprémi káptalannak, iktassa be Perecskei János fia 
Osvátot a Veszprém megyei Kamond141 birtokban Devecseri Chorump (dictus) János fia: 
Domonkos öröklött részébe és Becske birtokban Csékúti Lőrinc fia János és Segvári 
Ferenc fiai részeibe, zálogjogon.142

A kői káptalan előtt 1411. november 5-én, kanonoktársuk Csanády (dictus) Miklós, 
Segvári Ferenc fiai: János titeli prépost és Pál nevében, eltiltotta Zsigmond királyt Segvár 
és a hozzá tartozó birtokok eladományozásától. Ozorai Pipo143 temesi ispánt (1404–1426) 
és mindenki mást pedig ennek felkérésétől, elfogadásától és használatától.144 Hogy a 
Segváriaknak a Dunántú közepén álló várának megvédéséért keletkezett ezen oklevelet a 
meglehetősen messzi, szerémségi Kő monostorában (Bánmonostor145) írták, annak minden 
bizonnyal az lehet a magyarázata, hogy Segvári János a közeli, Duna túlparti, Bács me-
gyei Titel prépostja, volt, s nyilván itt rendelkezett megfelelő személyes kapcsolatokkal.

Garai Miklós nádor (1402–1433) Visegrádon, 1412. január 4-én kelt oklevele szerint, 
a (Somló)vásárhely146 mellett tartott generalis congregation László mester, a veszprémi 
egyház kanonokja panaszt tett, hogy Rátóti Gyula mester fia: Zsigmond feleségének, 
Fruzsina úrnőnek jobbágyai – úrnőjük megbízásából – Lovason, Dubicai János mester, 
veszprémi decan kanonoknak 4 ökrét vették el erőszakos módon. A káptalan állítását 
három vizsgálati oklevéllel is igazolta. Ezzel szemben Fruzsina úrnő procuratora (sáfá-
ra) ezt tagadta. Amikor a káptalan megbízottja egyetemes tanúkihallgatást kért, azt az 
úrnő megbízottja visszautasította és helyette párbajt ajánlott. Ezt viszont a káptalan nem 
fogadta el. Ekkor a nádor úgy ítélt, hogy Fruzsina úrnő tegyen ötvened magával tisztító 
esküt a zalai konvent előtt, hogy ártatlan az ügyben. Végül az említett hatalmaskodásért, 
valamint mert az esküt nem tette le, sőt távolmaradását sem igazolta, Fruzsina úrnőt a 
nádor 50 márka büntetésre ítélte, amely összeg egészében a káptalant illeti. Ezen kívül 
elmarasztalták még az úrnőt egész birtoka szabott árában, 2/3-ad részben a nádor, mint 
bíró, 1/3 részben a káptalan javára.147 Az ügy folytatásáról 1420-ból maradtak fenn ada-
taink. Perényi Péter országbíró (1415–1423) Budán, 1420. június 5-én írt oklevelében is-
mertette, hogy a veszprémi káptalan nevében megjelent előtte Pécselyi György litteratus. 
György bejelentette, hogy Lovas birtok egy részét, amelyet Rátóti Zsigmond apja, Gyula 
és testvére Ratoldus, bizonyos hatalmaskodásukért kiszabott 50 új forint erejéig átenged-

138 ZsO II/2. 366. nr. 7634.
139 koppány – BokSay 1961. 58.
140 Perecskei vagy Pölöskei Korompai Osvát, János fia, Veszprém megyei nemes. Szerepelt 1397–1414 kö-

zött. Garai Miklós familiárisa, rohonci (Vas m.) várnagy (1407–1409). V.ö. engel 1996. II. 133.
141 Kamond (Veszprém m.), v.ö. MRT 3. 120.
142 ZsO III. 285. nr. 1059.
143 Ozorai Pippo († 1426) olasz származású magyar főúr, sókamaraispán (1401–1426), temesi ispán (1404–

1426), Zsigmond király hadvezére. Életéről, működéséről: vadaS 1987.
144 ZsO III. 306. nr. 1149.
145 Bánmonostorról: engel–makk 1994. 79. (Koszta László szócikke).
146 Somlóvásárhely (a középkorban Vásárhely, Apácavásárhely, Apácasomlyó – Veszprém m.), v.ö. MRT 3. 

206–207. 52/6. lelőhely.
147 Vk.m.lt. – Lovas in Wesprimiensi 6., kivonata VLDM műemléki adattára 1627.
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tek a káptalannak, s a káptalan annak birtokába be is vezettette magát, most a Rátótiak 
visszafoglalták. Zsigmond ezt tagadta, ezért a káptalan nyilvános vizsgálatot kért. Ott 
azonban a vallomástévők többsége a Rátótiak mellett nyilatkozott. Ezért az országbíró 
úgy ítélt, hogy Rátóti Zsigmond ötödmagával tegyen esküt a zalai konvent előtt, hogy 
a káptalan keresetében ártatlan.148 A fehérvári káptalan 1412. február 21-én jelentette a 
királynak, hogy parancsára a veszprémi káptalant zálog címén, a királyi emberrel együtt, 
beiktatták Rátóti Ratoldus és Zsigmond lovasi teljes birtokrészébe. A beiktatás során 
ellentmondás nem történt.149

Jenői István fia, Domonkos, Rozgonyi Simon országbíró (1409–1414) Veszprém me-
gyei bírságbehajtója, 1412. április 15-én jelentette, hogy miután a veszprémi káptalan ja-
vára Segvári Tamás fia, néhai János özvegye, Anna és leánya, Fruzsina 12 denármárkányi 
bírságban lettek elmarasztalva, de a hatalmaskodó jobbágyok javait nem tudták előtalál-
ni, ám a káptalant nem akarták megfosztani a jog szerint neki járó összegtől, ezért a 
nemes úrnő fiai és leányai billegei és tótvázsonyi birtokait a káptalan részére lefoglalták. 
A birtokok mindaddig a káptalant illetik, amíg a másik fél a bírságot meg nem fizeti.150 
Jenői István fia: Domokos, Rozgonyi Simon országbíró Veszprém megyei bírságbehaj-
tója, Veszprémben 1412. május 27-én 12 márkányi – új denárokban mért – bírságban 
marasztalta el Segvári Tamás fia: János özvegyét, Annát és leányát, Fruzsina asszonyt. 
Továbbá visszaváltásig a veszprémi káptalanak adatta nevezettek és utóbbinak Rátóti 
Gyula mester fia Zsigmondtól születet fia, György és leányai Billege és Tótvázsony bir-
tokokban lévő részeik harmadrészét, a hozzájuk tartozó vám, erdők, földek, kaszálók és 
egyéb haszonvételek részeivel együtt.151

A zalai konvent 1413. augusztus 5-én jelentette a királynak, hogy parancsára, 1413. 
július 31-én Köveskáli István fia: György királyi emberrel kiküldték Lukács testvér kon-
venti embert, akik Zala megyében vizsgálatot tartottak, s a következőket derítették ki. 
Szt. Jakab ünnepe másnapján (július 26-án) id. Rozgonyi István († 1439/1440) segvári 
alvárnagyai, Akai Péter és Márton – valamint embereik, a billegei Ányos fia Gergely, János 
fia Benedek, Fábián fia Gergely, Jakab fia János, Kálmán fia Demeter és a tótvázsonyi 
Barthus fia Jakab, valamint László fia Imre – Rozgonyi parancsára fegyveresen rátörtek 
Castiglione da Branda veszprémi püspöki kormányzó (1412–1424) füredi birtokrészére. 
Innen Gergely püspöki jobbágyot, bár nem bírta földesura engedélyét és terragiumát sem 
fizette meg, Billege birtokra akarták vinni. Amikor Branda összes népei és jobbágyai 
ellenük szegültek, ezeket mintegy gonosztevőket vagy lázadókat elfogták.152

1422-ből ismerjük a Rozgonyiak segvári várnagyának, Bátfai Istvánnak a nevét, aki 
egyben Veszprém vármegye alispánja, így tehát nem csak id. Rozgonyi Istvánnak, ha-
nem Rozgonyi Péter veszprémi püspöknek (1417–1425) is familiarisa volt.153

1428. december 9-én a veszprémi káptalan átírta Zsigmond király 1428. november 
16-i oklevelét, amelyben Segvári Ferenc fia Pál a király előtt bejelentette, hogy Segvár 
várának határai között lévő rétjét, avagy kaszálóját Fajszi Gergely fia: Mihály lekaszál-

148 Vk.m.lt. – Lovas in Zala 6., kivonata VLDM műemléki adattára 1629.
149 Vk.m.lt. – Lovas in Zala 5., kivonata VLDM műemléki adattára 1628.
150 Vk.m.lt. – Billege 12., kivonata VLDM műemléki adattára 2319.
151 ZsO III. 523. nr. 2206.
152 ZsO IV. 227. nr. 956.
153 Bátfai István († 1455), Ung megyei nemes, Péter fia. Debrői István familiárisa, hűtlenségbe esett (1403), 

id. Rozgonyi István familiárisa, veszprémi alispán, essegvári várnagy (1422–1425), csókakői alvárnagy 
(1427–1437), fejéri alispán (1436–1437), döbröközi és patai várnagy (14 37–1438), fejéri alispán (1444). Fiú 
utódja nem maradt. V.ö. engel 1996. I. 25., II. 310. Működéséről: ZsO IX. 384. nr. 1200., 410. nr. 1290.
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ta.154 Ugyanezen Segvári Ferenc fia Pál 1430-ban Mihály (bakony)béli bencés apáttal 
(1421–1450) pereskedett.1551432-ben Essegvári Pál és fia, Péter tiltakoztak az ellen, hogy 
rokonaik, Csékúti Tamás és László elfoglalták Bánd, Billege és Tótvázsony falvakat.156

Albert király (1437–1439) Budán, 1439. február 10-én Novai Péter mester veszprémi 
olvasókanonok, zágrábi kanonok és magyar kancelláriai főjegyzőnek – valamint általa 
unokatestvéreinek, Novai Jánosnak és Antalnak – adományozta érdemeiért a magvasza-
kadt Csatári Ferencnek egy a Veszprém megyei Csatár birtokon lévő sessioját és kuria he-
lyét, amelyet korábban a nagyságos id. Rozgonyi István, temesi ispán (1427–1438), majd 
Fejér megye ispánja (1425–1439), Essegvárhoz csatolt. Az adományozottak megkapták a 
birtok összes hasznát és tartozékát is, nevezetesen szántott és műveletlen földeket, erdő-
ket, ligeteket, szedreseket, réteket, kaszálókat, legelőket, hegyeket, völgyeket, vizeket, 
vizi malmokat és malomhelyeket.157

Segvári Pál, Veszprém megye alispánja 1439. március 19-én, a veszprémi káptalan 
előtt, saját és fiai, Máté és Gergely nevében tiltakozott az ellen, hogy Albert király Segvár 
várát, összes tartozékaival (Billege, Bánd, Tótvázsony, stb.) együtt, új adományként 
Hédervári Györgynek158 és két fiának Pálnak159 és Zsigmondnak adományozta.160 albert 
király adományozási kedvét minden bizonnyal id. Rozgonyi István 1439/1440 táján bekö-
vetkezett halála, no meg a kincstár üressége kelthette fel. Az Essegváriak viszont úgy gon-
dolhatták, hogy Rozgonyi halálával lehetőségük lesz a vár visszaszerzésére. A Rozgonyi 
örökösök azonban az Essegváriaknál nem kevésbé ragaszkodtak a vár birtoklásához.

Ugron László tihanyi apát (1439–1478) előtt, 1439. november 30-án, az apát egyik 
füredi jobbágya, Móric fia Miklós, úgy a maga, mint felesége, Erzsébet és fiai, Mihály, 
László és Bertalan nevében, 1 holdnyi vásárolt és beültetett arácsi szőlőjét, összes hasz-
naival két évre zálogba adta 7 arany forintért, Essegvári Pálnak és fiainak Máténak és 
Gergelynek. Kikötötték, hogy Miklós jobbágy a szőlőt két év előtt nem válthatja vissza. 
A zálogbavevő Essegváriak viszont kötelesek voltak, nyeséssel, kapálással, levéltiszto-
gatással a szőlőt jó karban tartani. A szőlő szomszédai, keleten a zálogbaadó egy másik 
szőleje, délen az arácsi Mihály fia Jakab szőleje, nyugaton az arácsi Balázs fia szőleje, 
északon pedig a közút voltak.161

Essegvári Pál rövidesen másik szőlőt is szerzett az előző mellé. A veszprémi káptalan 
előtt, 1440. február 6-án, a füredi Bálint fia, Péter – feltehetően a veszprémi káptalan 
jobbágya – Füreden, az Apátlak („Apathlok”) nevű helyen lévő szőlőjét 3 évre zálogba 
adta 5 tiszta arany forint és 50 denárért Essegvári Pál veszprémi várnagynak.162 A szőlő 
keleten szomszédos volt a füredi Szt. Margit egyházzal.163

Albert király halálakor (1439. október 27.) özvegye – Zsigmond király leánya – 
Luxemburgi Erzsébet királyné (1409–1442) várandós volt. A főurak egy része úgy gon-
dolta, hogy a töröktől ekkoriban már erősen veszélyeztetett Magyarországot nem ve-

154 DL 43763., kivonata VLDM műemléki adattára 1066.
155 SöröS 1903. 471–474. nr. 182.
156 koppány – BokSay 1961. 58.
157 HO. IV. 316–318. nr. 234.
158 Hédervári György († 1439/1440), Mihály fia. 1394-től szerepelt, aulicus (1427–1430), lovászmester (1430–

1434), relator (1436). V.ö. engel 1996. II. 96. 
159 Hédervári Pál, György fia., 1418–1483 között szerepelt, előkelő. V.ö. engel 1996. II. 97.
160 DL 44238., kivonata VLDM műemléki adattár 1067., BÉkeFi 1907. 258., koppány–BokSay 1961. 58.
161 erdÉlyi 1908. 295., 322., 657–658. nr. 121.
162 erdÉlyi 1908. 295. 8. jegyzet.
163 A füredi Szt. Margit egyház romját alakították át később zsinagógává, átalakítva ma is létezik. V.ö. MRT 

2. 39. 6/2. lelőhely.



28 rainer Pál

zetheti egy gyermek király. Ezért a lengyel Ulászlót választották meg magyar királlyá 
(1440–1444) és hívták be az országba. Időközben azonban megszületett Erzsébet király-
né gyermeke is, V. László (1440/1453–1457). A főurak másik, Erzsébet oldalán álló cso-
portja a csecsemőt koronáztatta meg, s ismerte el királynak. Az országot a két király hí-
veinek belháborúja pusztította. Rozgonyi Simon veszprémi püspök (1428–1439) Ulászló 
pártján állott. Így érthető, hogy Erzsébet királyné hívei, a Szécsi–Cillei–Garai liga tagjai 
ostrom alá vették és el is foglalták a püspöki familiáris, Essegvári Pál veszprémi alispán 
várát, Essegvárat is. Az ostromlókat, jellemző módon, a néhai Himfi Benedek bolgár bán  
(† 1380) és felesége, Essegvári Margit utódai (dédunokái), Himfi Tamás164 veszprémi 
prépost, s unokaöccse, Himfi Balázs165 vezették.166

Uralmuk azonban csak átmenetinek bizonyult, Ulászló király hívei még ebben az 
évben legyőzték őket. A Himfiek kénytelenek voltak visszaadni Essegvárat korábbi bir-
tokosainak, Essegvári Pálnak és ifj. Rozgonyi Jánosnak (id. Rozgonyi István fiának).167 
Ulászló serege 1441. április 29-én sikerrel megostromolta Ugodot, a Garaiak egyik 
Veszprém megyei várát, majd Döbrönte és Essegvár érintésével május 3-án Veszprém 
alá érkezett a királyi sereg. Feltehetően Veszprémben került sor Garai László168 végső 
fegyverletételére. Garai cseszneki várnagya, Némai Kolos Jeromos169 átállt Ulászló olda-
lára és átadta neki a veszprémi várat.170

Erzsébet királyné – Albert özvegye – 1440. május 1-én meghagyta a fehérvári káp-
talannak, hogy zálog címén vezessék be ifj.Rozgonyi Jánost171 Tata, Vitány, Gesztes 
(mindhárom Komárom m.) és Essegvár (Veszprém m.) birtokába.172 A fehérvári kápta-
lan – nádori parancsra – 1446. március 13-án másodpéldányt is kiállított ezen oklevél-
ről Rozgonyi Györgynek173. Ez a másodpéldány felsorolta a váruradalmak tartozékait is: 

164 Döbröntei Himfi Tamás († 1482), Benedek fia. 1411-től szerepelt a forrásokban. A bécsi egyetemen ta-
nult. A jogtudományok baccalaureusa. Veszprémi kanonok, kancelláriai jegyző (1437), veszprémi pré-
post (1440–1447), választott egri püspök (1446–1447), a pannonhalmi apátság kormányzója (1447–1467), 
zágrábi püspök (1455–1461), a cikádori apátság kommendatora (1460–1475), nyitrai püspök (1464–1482), 
a szekszárdi apátság kommendatora (1475–1482). Egyházi tisztségeire méltatlan, azokat vagyonszerzés 
céljából halmozó, gátlástalan bajkeverő. V.ö. SöröS 1903. 84., 137., 152., 157., 159., 160., 165., 166., 174., 
482., 485., 486., 512., 518., 525., 528., 529., SöröS–rezner 1905. 49–57., stb., Sugár 1984. 162., engel 
1996. II. 100.

165 Himfi Balázs (Basi, Básé, Basilius), Miklós-fi Benedek fia. 1411–1471 között szerepelt a forrásokban. 
Udvari lovag (1431–1436), Újlaki Miklós familiárisa, szörényi vicebán (1445). V.ö. SöröS 1903. 137., 152., 
166., 482., 483., 485., 486. 513., engel 1996. II. 100.

166 cSánki 1897. 209. (részletek említése nélkül), koppány–BokSay 1961. 58–59.
167 koppány – BokSay 1961. 59.
168 Ifj.Garai László († 1459), ifj. Miklós nádor fia. Macsói bán (1431–1441), liptói ispán (1438–1442), viseg-

rádi kapitány (1439–1440), macsói bán (1445–1447), nádor (1447–1458), csepeli ispán (1453–1456), budai 
várnagy (1456–1457). V.ö. engel 1996. II. 81.

169 Némai Kolos Jeromos, Jakab fia, Komárom megyei nemes. Ozorai Pipo familiárisa, csongrádi alispán, 
szegedi várnagy (1424–1426), udvari familiaris (1427), Garai Miklós és László familiárisa, somlói vár-
nagy (1432), cseszneki várnagy (1437–1449), somlói várnagy (1447), komáromi követ (1447), pápai vár-
nagy (1452–1455), budai várnagy (1457). V. ö. engel 1996. II. 131. Garai László nádor 1455-ben őt küldte 
Kapisztrán Jánoshoz. V.ö. kuBinyi 1994. 87., 91.

170 SzaTlóczki 2001. 29–30.
171 Ifj. Rozgonyi János († 1459), id. István fia, a monyorósi ágból. 1431-től szerepelt a forrásokban. Országnagy 

(1440), győri ispán (1441–1443). V.ö. kereSzTeS 1926. 26., engel 1996. II. 206.
172 DL 13900., kivonata VLDM műemléki adattára, 1068.
173 Rozgonyi György († 1457/1458), Simon fia, a semptei ágból. 1395-től szerepelt a forrásokban. Pozsonyi 

ispán és várnagy (1425–1450), nyitrai ispán (1429–1445), komáromi ispán (1430–1439), máramarosi ispán 
(1437), szepesi ispán (1437–1445), nagyszombati kapitány (1439), országbíró (1441–1446), zempléni és 
abaúji ispán (1444–1445), főkapitány (1445), az egri püspökség kormányzója (1446), országnagy (1450–
1454). V.ö. kereSzTeS 1926. 25., engel 1987. 441., engel 1996. II. 206.
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Mór, Gerencsér174 (Fejér m.), Szár (Komárom m.), Bánd, Barnag, Billege, Lőrinte, (Tót)
vázsony (Veszprém m.), Füred (Zala m.), Patald (?) stb.175

A fehérvári keresztes konvent előtt,176 1443. augusztus 17-én ifj. Rozgonyi János Tata, 
Vitány, Gesztes (Komárom m.), Csókakő (Fejér m.), Döbrököz (Tolna m.) és Essegvár 
(Veszprém m.) várak birtokában birtoktársakul fogadta a másik, id. Rozgonyi János177 
fiait: Jánost, Lőrincet,178 Rénoldot179 és Osvátot.180

Az egri káptalan előtt 1444. szeptember 1-én, Rozgonyi Simon egri püspök (1440–
1444)181 és testvére: György országbíró (1441–1446) és pozsonyi ispán (1425–1450) tilal-
mazták Rozgonyi id. István fia: ifj. Jánost az őket is érdeklő várak – Tata, Vitány, Gesztes, 
Csókakó, Döbrököz és Essegvár – elidegenítésétől.182 A Rozgonyi rokonság – folytatva 
Essegvár korábbi birtokosainak, az Essegváriaknak nemes hagyományait – szintén ösz-
szeveszett váraik birtoklásán. Hédervári Lőrinc nádor (1437–1447) 1446. június 26-án el-
rendelte hogy Essegvár egyik felébe Rozgonyi id. István fia: ifj. Jánost, másik felébe meg 
a másik, id. Rozgonyi János fiait: Lőrincet, Jánost, Rénoldot és Osvátot iktassák be.183

Újabb birtokfelosztásra került sor a Rozgonyi családon belűl 1446. szeptember 21-én 
a budai káptalan előtt. Pozsony, Sempte184, szepes185, Tata, Vitány, Gesztes, Hegyesd, 
Essegvár és Döbrököz várait és tartozékait osztották meg. Az egyik rész, Sempte (Pozsony 
m.) székhellyel Rozgonyi Györgynek és Sebestyénnek186, a másik rész, Csókakő (Fejér 
m.) székhellyel id.(?) Rozgonyi Jánosnak jutott. Kihalás esetére kölcsönös örökösödési 
jogot állapítottak meg egymás részére.187

Ma már nehezen eldönthető, hogy ekkoriban az országos viszonylatban is nagyhatal-
mú Rozgonyiak mellett a legfeljebb helyi, megyei szinten jelentős Essegváriak is bírták-e 
ténylegesen a vár részét, vagy átmenetileg teljesen kiszorultak-e onnét. Mindenesetre 
sohasem mondtak le essegvári részeikről és minden lehetséges jogi fórumon igyekeztek 
jogaikat folyamatosan hangoztatni és fenntartani. Így a veszprémi káptalan előtt 1448. 

174 Pusztavám (Fejér m.) határában volt vár és birtok (ma Komárom m., Oroszlánytól D-re). V.ö. cSánki 1897. 
305–306.

175 DL 13900., kivonata VLDM műemléki adattára 1071
176 DL 13739., kivonata VLDM, műemléki adattára 1069
177 Id. Rozgonyi János († 1471), János fia, a csicsvai ágból. Királynéi tárnokmester (1438), királynéi po-

hárnokmester (1441), soproni ispán (1446–1454), országnagy (1447), vasi ispán (1448–1454), zalai is-
pán (1448), székely ispán (1449, 1457), erdélyi vajda (1449–1458), tárnokmester (1459–1470), országbíró 
(1470–1471). V.ö. engel 1996. II. 206., Fügedi 1974. 247.

178 Rozgonyi Lőrinc, id. János fia, a csicsvai ágból. Szerepelt 1438–1447 között, országnagy (1440). V.ö. 
kereSzTeS 1926. 23., engel 1996. II. 206.

179 Rozgonyi Rénold († 1472), id. János fia, a csicsvai ágból. Országnagy (1440–1452), nógrádi és honti ispán 
(1441–1442), vasi ispán (1448), székely ispán (1449–1453, 1455). V.ö. kereSzTeS 1926. 23., engel 1987. 
442., engel 1996. II. 206. 

180 Rozgonyi Osvát († 1460/1461), id. János fia, a csicsvai ágból. Országnagy (1447–1455), zempléni ispán 
(1447–1454), székely ispán (1449–1453), főkapitány, abaúji ispán (1453–1456), székely ispán (1454–1458). 
V.ö. kereSzTeS 1926. 23., engel 1987. 442., engel 1996. II. 206.

181 Rozgonyi Simon († 1444. nov. 10., elesett a várnai csatában), Simon fia, a semptei ágból. Esztergomi ka-
nonok, szepesi olvasókanonok (1409–1428), dömösi prépost (1417–1427), veszprémi püspök (1428–1439), 
egri püspök (1440–1444), főkancellár (1440–1444), gömöri ispán (1444). V.ö. kereSzTeS 1926. 24., engel 
1987. 441., engel 1996. II. 207. Életrajza: Sugár 1984. 159–164.

182 DL 13798., kivonata VLDM műemléki adattára 1070.
183 DL 13731., kivonata VLDM műemléki adattára 1072.
184 Ma Šintava, Szlovákia.
185 Ma Špišské Hrad, Szlovákia.
186 Rozgonyi Sebestyén († 1461), ifj. István fia, a semptei ágból. 1439-től szerepelt a forrásokban. Pozsonyi 

ispán (1443–1449), országnagy (1445, 1455), nagyszombati kapitány (1454). V.ö. kereSzTeS 1926. 25., 
engel 1996. II. 207.

187 DL 13967., kivonata VLDM műemléki adattára 1073.
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augusztus 10-én Essegvári Pál személyesen megjelenve, tiltotta a Rozgonyi rokonság 
mindkét részét – néhai nagyságos id. Rozgonyi István fia: ifj. Jánost, valamint a néhai 
nagyságos Rozgonyi János († 1438 körül) fiait: id. Jánost, Rénoltot és Osvátot – a vár 
birtoklásától.188

A budai káptalan 1449. július 21-én jelentette V. László királynak (1440–1458), hogy 
Pálóci László országbíró (1446–1470) rendelkezésére június 19-én kiszálltak Essegvár 
várához és a hozzátartozó Veszprém-, valamint Pest megyei birtokokhoz. Ott azután az 
összehívott szomszédok előtt, örök jogon Rozgonyi Jánost, Rénoldot és Osvátot iktatták 
be ezeknek a birtokába, nem törődve Rozgonyi István fia: ifj. János, sem mások ellent-
mondásával.189

Közben az Essegváriak továbbra is kísérleteztek a vár visszaszerzésével. Garai László 
nádor (1447–1458) előtt, 1450. március 13-án Essegvári Pál és Rozgonyi János a várért 
folytatott perüket a következő ítélkezési nyolcadra halasztották.190 A pereskedés 1450-
ben azzal zárult, hogy a király ismét elvette a várat az Essegváriaktól és Rozgonyi Jánost 
iktattatta be a vár egészének birtokába.191

1453. február 16-án Rozgonyi István fia: ifj. János tiltakozott az ellen, hogy V. László 
király Csókakő, Vitány, Essegvár váraikat és Gerencsér birtokot akár Újlaki Miklós er-
délyi vajdának (1448–1458),192 akár pedig Rozgonyi id. Jánosnak, Rénoldnak és Osvátnak 
eladományozza.193 Újlaki Miklós első felesége Rozgonyi Margit volt,194 így a vajda felte-
hetően felesége örökségeként formálhatott jogot az említett várak birtoklására.

1453-ban Essegvári Pál, a rokon Bezerédyekkel együtt tiltakozott az ellen, hogy 
Rátóti Gyulafi László adományt nyerjen Lőrinte birtoklására.195 1454-ben Rozgonyi 
János – Essegvári Pál tiltakozása ellenére – mégis megosztotta birtokait, így Essegvárat 
is, családjával.196

V. László király Budán, 1456. április 9-én Bezerédy Jánosnak197 és essegvári Pálnak 
részbirtokot adományozott a Veszprém megyei Lőrintén. A nevezett birtokrészt, amely-
hez szántott és műveletlen földek, rétek, legelők, kaszálók, erdők, bokrosok, ligetek, he-
gyek, völgyek, szőlők, szőlőskertek, szőlőhegyek, folyóvizek, halastavak, vízimalom és 
malomhely tartozott, s amely most minden hasznával és tartozékával együtt került ado-
mányozásra, korábban Rozgonyi István fia, János foglalta el magának.198

188 DL 44528., kivonata VLDM műemléki adattára 1074., BÉkeFi 1907. 258. 4. jegyzet (az oklevél teljes latin 
szövegével), tévesen 1448. július 10-i keltezéssel). koppány–BokSay 1961. 59.

189 DL 14284., kivonata VLDM műemléki adattára 1075.
190 DL 14343., kivonata VLDM műemléki adattára 1076.
191 cSánki 1897. 209., koppány–BokSay 1961. 59.
192 Újlaki Miklós († 1477), László macsói bán fia. 1418-tól szerepelt a forrásokban. Macsói bán, bácsi, bara-

nyai, bodrogi, szerémi, tolnai, valkói ispán (1438–1458), fejéri ispán (1441–1443), erdélyi vajda, nándor-
fehérvári kapitány (1441–1458), székely, temesi, aradi ispán (1441–1446), szörényi bán, kevei, krassói, 
torontáli ispán (1444–1446), somogyi ispán (1444–1458), kunok bírája (1448–1449), szlavón bán (1457–
1458), macsói bán (1460–1462), bosnyák király (1471–1477). V.ö. reiSzig 1943. 9–13., 56–59., engel 1996. 
II. 250., Fügedi 1974. 251. Újlakon (Valkó, később Szerém m., most Ilok, Horvátország), a ferencesek-
templomában lévő síremlékéről: THallóczy 1889., cSergHeő 1889., lővei 1985. stb.

193 Kivonata VLDM műemléki adattára 1077., cSánki 1897. 209.
194 THallóczy 1889. 3., reiSzig 1943. 59.
195 áldáSy 1929. 5.
196 koppány–BokSay 1961. 59.
197 Bezerédy János, a Lőrinte nemzetségből eredő, Zala megyei nemesi család tagja. Rozgonyi István fami-

liárisa (1431), Szécsi Dénes és János familiárisa, drégelyi várnagy (1451), zalai alispán (1456–1457). V.ö. 
engel 1996. II. 36.

198 Hazai okmánytár II. 332–333. nr. 206.
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1457-ben Újlaki Miklós kapta meg Essegvárat V. László királytól.199 Majd Mátyás 
király (1458–1490) 1458. március 3-án megerősítette Rozgonyi ifj. Jánost Tata, Vitány, 
Gesz tes, Essegvár várak és Gerencsér birtok birtoklásában, amelyeket még atyja, Rozgo-
nyi id. István temesi ispán kapott zálogba 9000 magyar aranyforint fejében, Albert ki-
rálytól, illetve özvegyétől, Erzsébet királynétól.200

A fehérvári keresztes konvent előtt, 1458. július 10-én (vagy 16-án?) ifjabb Rozgonyi 
János és fiai: György, János és Jób nevében, famulusuk, Sárközi Imre jobbágy tiltako-
zását jelentette be, az ellen, hogy idősebb Rozgonyi János pozsonyi ispán201 fiai, János, 
Rénold és Osvát, Csókakő, Vitány és Essegvár váraiba akarták magukat titokban beiktat-
tatni, holott nevezett jószágok az ő urait illetik.202

A veszprémi káptalan előtt, 1459. augusztus 17-én Essegvári Pál tiltakozott, mert úgy 
értesült, hogy Mátyás király Essegvárat, tartozékaival együtt, nagyságos idősebb Rozgonyi 
István fia: János úrnak adományozta, megfosztva őt ezzel a várhoz való jogától.203

Mátyás király Budán, 1459. augusztus 30-án kelt oklevelével, id. Rozgonyi János tár-
nokmester (1459–1470, † 1471) kérésére, minden királyi jogát, amely a Veszprém megyei 
Essegvárban, továbbá a hozzátartozó Barnag, Billege, Vázsony, Füred, Vászoly és Szőlős 
birtokokban őt megillette, a billegei vámmal együtt, ifjabb Rozgonyi János fiainak, 
Jánosnak és Jóbnak adományozta. Ezen birtokokat már Erzsébet királyné elzálogosította 
nevezettek atyjának, de azokat az 1459-es adományozás idején Újlaki Miklós erdélyi 
vajda tartotta elfoglalva.204

Pálóci László országbíró (1446–1470) előtt, 1459. szeptember 11-én, id. Rozgonyi 
János tárnokmester megígérte, hogy rokoni szeretetből, Rozgonyi ifjabb János fiainak, 
Jóbnak és Jánosnak visszaszerzi Essegvár (Veszprém m.) és Döbrököz (Tolna m.) várait, 
valamint további Szepes megyei birtokokat.205

Pálóci László országbíró előtt, 1464. május 15-én, Rozgonyi István fia néhai János 
fia, János nevében, Zuhodoli Fodor Tamás tiltakozott ellene, hogy Mátyás király, Tata, 
Vitány, Gesztes, Essegvár, Döbrököz várait átengedje, az azokat már részben el is foglaló 
Újlaki Miklósnak, valamint Rozgonyi Jánosnak és Rénoldnak.206

A veszprémi káptalan előtt, 1464. június 2-án, Essegvári Pál özvegye: Anna úrnő és 
fia: Pál tiltakoztak az ellen, hogy Mátyás király Essegvárat és tartozékait Újlaki Miklós 
volt erdélyi vajdának, vagy másoknak adományozza, illetve, hogy azt bárki is kieszkö-
zölje magának, avagy megszállja.207

1469-ben, az 1440-es Essegvár elleni támadást vezető és ímmár nyitrai püspökké lett 
Himfi Tamás vádat emelt az Essegváriak ellen, azt állítván, hogy Albert király halála 
(1439) után elfoglalták a vár őket illető részeit és azokat azóta sem adták vissza. A győri 
káptalan a panaszt jogosnak találta. A királyi kuria előtti per két évig tartott, s végül az 

199 cSánki 1897. 210., koppány – BokSay 1961. 59.
200 DL 15217., kivonatai VLDM műemléki adattára 1078–1079., cSánki 1897. 209., BÉkeFi 1907. 258–259., 

koppány – BokSay 1961. 59.
201 Az oklevél szövege itt valószínűleg téved, a három 15. században élt Rozgonyi János egyike sem volt 

pozsonyi ispán. A családból Rozgonyi István volt pozsonyi ispán (1421–1443). V.ö. engel 1996. II. 206.
202 DL 15263., kivonatai VLDM műemléki adattára 1080–1081.
203 DL 44920., kivonata VLDM műemléki adattára 1082.
204 DL 15394., kivonatai VLDM műemléki adattára 1083–1084., cSánki  1897. 210., BÉkeFi  1907. 259., 

koppány–BokSay 1961. 59.
205 DL 88355., kivonata VLDM műemléki adattára 1085.
206 DL 15976., kivonata VLDM műemléki adattára 1086., cSánki 1897. 210.
207 DL 45097., kivonata VLDM műemléki adattára 1087., BÉkeFi 1907. 259.
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Essegváriak győzelmével zárult, bár ekkor már a leányági fajszi Ányos család is részt 
követelt magának a várból.208

A veszprémi káptalan előtt, 1472-ben Újlaki Miklós bosnyák király visszaad-
ta Essegvári Györgynek a várból és tartozékaiból az őt megillető részeket. Essegvári 
György pedig megfogadta, hogy Újlakit, rokonságát és embereit nem fogja kizárni a 
várból. Az ügy hátterének megértését segíti, ha tudjuk, Essegvári György Kinizsi Pál209 
familiárisaként, jogi ügyeinek teljhatalmú képviselőjeként urának teljes bizalmát élvezte. 
Így már érthető, hogyan nyerhette vissza a nagyhatalmú – a középkori magyar arisztok-
rácia tagjai közül egyedüliként királyi címet viselő – Újlakitól birtokait. Újlaki, ezen szá-
mára feltehetően kevésbé fontos birtokok átengedésével, kicsiny áldozattal, viszonylag 
könnyű szerrel járhatott a kedvében Kinizsinek, s talán magának Mátyás királynak is.210

Csánki Dezső szerint a 15. század második felében a vár Szentgál felé eső (tehát nyu-
gati) részében, amelyet az Essegváriak, bírtak állott Szt. György kápolnája.211 Koppány 
Tibor vélekedése szerint ez a kápolna már 1333-ban létezett.212 Essegvári György nem 
csak a várat szerezte vissza, hanem, apjához hasonlóan, Balaton melléki szőlőbirto-
kokkal is gyarapította családja vagyonát. 1476-ban a szőlősi szőlőhegy „Bodogh” nevű 
helyén volt szőlője. Szőlőjének nyugati szomszédja Hidegkúti Farkas és fiai, Antal, Pál 
és Kálmán szőlője volt, amelyet Ugron László tihanyi apáttól kaptak szolgálataikért.213 
1478 szeptemberétől, amikor Kinizsi lett Zala vármegye ispánja, alispánként Essegvári 
György működött ura oldalán.214

Dörögdi Simon, Veszprém vármegye alispánja és szolgabírái 1478. október 28-án, 
Essegvári György panaszára vizsgálatot tartottak. A panasztévő ugyanis jelentette, hogy 
Ugron László tihanyi apát egyik tósoki jobbágya, Zalai Tamás elszántotta az ő csékúti jó-
szágának határát. A megtartott vizsgálatról a következő napon Veszprém megye hatósá-
ga (Somló)vásárhelyen oklevelet adott ki.215 1486-ban Füreden vásárolt szőlőt Essegvári 
György. 1492-ben II. Ulászló králytól (1490–1516) Vas megyében nyert falvakat.216 
Veszprém vármegye 1488-as adóösszeírásakor Essegvári György Bándon 2, Billegén 
16, Bódén 2, Bogdányban 14, Csékúton 3, Halimbán 13, Lőrintén 2, Tótvázsonyban 18 
portával, azaz a megyében összesen 8 birtokon együttesen 71 adóköteles háztartással 
szerepelt.217

Szapolyai István nádor (1491–1499), a kunok bírája, szepesi ispán előtt, Léva mezővá-
rosában (Bars m.)218 1493. június 28-án Kinizsi Pál temesi ispán, teljes tornai részbirtokát 
(Veszprém m.), minden hasznával és tartozékával – szántott és műveletlen földek, rétek, 

208 koppány – BokSay 1961. 59–60.
209 Kinizsi Pál († Szentkelemen, Valkó m. 1494. nov. 24.), Mátyás király hadvezére. 1437-től szerepelt a 

forrásokban. Máramarosi ispán és sókamara ispán (1467–1472), nyitrai ispán, nyitrai várnagy, a nyitrai 
püspökség javainak kormányzója (1472–1479), zalai ispán (1478–), temesi ispán, az alsó részek főkapi-
tánya (1479–), bácsi, bodrogi ispán (1484–), veszprémi ispán (1487–1489), országbíró (1494). Életútjáról: 
FenyveSi 1990.

210 koppány–BokSay 1961. 60.
211 cSánki 1897. 209–210., MRT 2. 65.
212 koppány – BokSay  1961. 60. szerint 1333-ban, koppány 1967. 124. nr. 26. szerint ez 15. századi adat 

(Magyar Országos Levéltár, Budapest, Batthyány család körmendi levéltára, Heimiana no. 583., 589., 
néhai Iványi Béla szíves közlése).

213 erdÉlyi 1908. 673. nr. 133.
214 BóniS 1971. 368.
215 erdÉlyi 1908. 63., 338.
216 koppány – BokSay 1961. 61.
217 SolymoSi 1984. 186.
218 Ma Levice, Szlovákia.
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legelők, mezők, szénakaszálók, erdők, ligetek, hegyek, völgyek, szőlők, vizek, halasta-
vak, halászóhelyek, vizimalmok és malomhelyek – együtt, hűséges szolgálataiért (meg-
említve, hogy életét is többször kockáztatta érte), Essegvári Györgynek, feleségének: Ve- 
ronikának és fiának: Ferencnek adományozta. Az adományozást – Essegvári György ké-
relmére – 1493. július 24-én II. Ulászló király privilegiális formában is megerősítette.219 
1494. januárjában pedig Essegvári Györgyöt tette meg Kinizsi országbírói ítélőmeste-
rének, jóllehet – a Mohács előtti időszak jogtudó értelmiségének kutatója, Bónis György 
szerint – familiárisának sem társadalmi helyzete, sem korábbi pályafutása nem illett bele 
a kúria írástudóinak összképébe. A hangsúly kívételesen Kinizsi oldalán teljesített kato-
nai szolgálatán s hűségén lehetett. Ítélőmesteri munkáját a valóságban Gereczy Antal ké-
sőbbi ítélőmester (1494. szept.–1499. máj.) végezte el helyette. Kinizsi halálával ezen tisz-
te megszünt.220 Bónis nézete azonban, úgy tűnik, felülvizsgálatra szorul, mert 1458-ban 
Segvári György nádori jegyzőként járt el egy Heves megyei (Szentdomonkos, Váraszó 
és Hidegkútra vonatkozó)ügyben.221 Ezek szerint mégis csak rendelkezett gyakorlattal 
az írásbeli munkák terén is, bár ezen ténykedését feltehetően megszakíthatta katonai 
szerepköre.1494-ben Kinizsi Negyberzsenyben222 adományozott neki egy malmot.223

Geréb Péter országbíró (1495–1499) előtt, Budán 1495-ben Szt. Barnabás apostol ün-
nepén (június 11.), a veszprémi káptalan Bozsok224 nevű egész bitokát (Veszprém m.), 
minden tartozékával és hasznával együtt, Rezi Imre mester decan kanonok és Balázs 
olvasókanonok, a káptalan nevében, hat évre, évenként 7 arany forintért bérbeadták 
Essegvári Györgynek.225 A bérletet azonos feltételekkel 1496-ban is megújították, majd 
1497–1498-ban már Essegvári György özvegyével, utóbb 1499–1500, 1503–1505 között 
pedig fiukkal, Essegvári Ferenccel. Az 1503-as szerződés 12 évre szólt.226

Szapolyai István nádor, Budán 1495. június 30-án kiadott okleveléből tudjuk, hogy 
Kinizsi Pál halála után, Kinizsi somlói várnagyaként Essegvári György adta át Szapolyai 
megbízottjának, Csúthi Mihálynak Somló várát.227 Ekkoriban állhatott jó érzékkel 
Essegvári György Szapolyai István nádor szolgálatába, s 1495-től ennek pápai várna-
gyaként szolgált.228 1496-ban halhatott meg, mert ebben az évben még bérelte Bozsokot 
a veszprémi káptalantól, ám ugyanezen évben feleségét már özvegyként, majd 1498-ban 
őt magát néhaiként említették.229

Báthori István országbíró (1471–1493) 1483. február 4-i okleveléből tudjuk, hogy a 
lőrintei Cheb Péter panaszt emelt előtte, amiért Török Sebestyén, Újlaki Lőrinc bosnyák 
herceg essegvári várnagya rétjét, azaz szénakaszálóját, egyéb birtokrészeit, valamint er-
deinek részeit is elfoglalta.230

219 ádám 1879. 383–384. nr. I., BóniS 1971. 368., kiSFaludy 1848. 596. szintén említést tett róla „Eseghvár” 
c. regéjében, hogy Kinizsi Tornát adományozta Essegvárinak.

220 BóniS 1971. 367., 368.
221 BárTFai SzaBó 1905. 14.
222 Kamond (Veszprém m.) déli határában volt elpusztult középkori település. V.ö. MRT 3. 114–115. 23/4. 

lelőhely
223 BóniS 1971. 368.
224 Ma Enying–Balatonbozsok (Fejér, korábban Veszprém m.), v.ö. cSánki 1897. 224.
225 HO V. 384–385. nr. 251., az országbíró oklevelét a bérbeadáskor említi a Veszprémi Káptalan számadás-

könyve is: kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 3.
226 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 15., 25., 27., 38., 50., 61., 84., 94., 103.
227 ádám 1879. 384–385. nr. II.
228 koppány – BokSay 1961. 61.
229 BóniS 1971. 368.
230 DL 45942., kivonata VLDM műemléki adattára 1088.
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Az egri káptalan előtt, 1492. július 12-én, Rozgonyi István – a néhai fekete János 
fia – tiltakozott az ellen, hogy, amint értesült róla, II. Ulászló király, az örökség címén őt 
magát illető várakat, úgymint Tatát, Csókakőt, Vitányt, Gesztest és Essegvárat, amelyek 
osztályos rokonáé, néhai Rozgonyi Istváné voltak, most Losonci László tárnokmesternek 
(1491–1493),231 Szentgyörgyi és Bazini Simonnak, valamint Egervári László volt szlavón 
bánnak (1476–1482) bármilyen formában elidegenítse.232

Eszényi Benedek veszprémi várnagy és Veszprém megye alispánja, valamint szolga-
bírái, Veszprémből 1501. április 21-én jelentették a királynak, hogy március 26-án kelt 
parancsára vizsgálatot tartottak és a következőket állapították meg. Keresztelő Szt. János 
ünnepe táján,233 a néhai Essegvári György özvegye, Veronika asszony és fia, Ferenc, 
embereiket ráküldték a veszprémi káptalan Mester nevű birtokára. Ezek ott a kaszáló 
egy részét lekaszálták, s a szénát elvitték. Ezáltal a káptalannak mintegy 200 arany forint 
kárt okoztak.234

Essegvári Ferenc szintén Szapolyai familiárisként kezdte pályafutását, apját, Györgyöt 
követte a pápai várnagyi tisztben. 1499-ben a szintén Veszprém megyei Döbrönte várát 
birtokló Himfi Imre visegrádi királyi várnagy – családja utolsó férfi tagja – leányát, 
Orsolyát (vagy Annát?) vette feleségül. A Himfi leányt – hogy birtokait (várat nő nem 
birtokolhatott) megtarthassa – II. Ulászló király fiúsíttatta. Ezeket (Döbrönte várát és 
mintegy 20–25 falut) azután az asszony 1499-ben férjének adta, akit Szapolyai István ná-
dor parancsára, a fehérvári káptalan ellentmondás nélkül beiktatott azoknak birtokába. 
Az Essegváriak ekkor átköltöztek a gazdagabb Döbrönte várába. Essegvári Ferenc, aki 
ilyen módon a Szapolyaiak, valamint a veszprémi püspök és káptalanja mellett a megye 
legnagyobb birtokosa lett, az 1505. évi rákosi (Pest m.) országgyűlésen Veszprém várme-
gye követeként szerepelt.235

II. Ulászló király, Budán 1507. január 17-én kelt oklevelében tanúsította, hogy bemu-
tatták előtte a fehérvári keresztes konvent oklevelét, amely szerint Újlaki Lőrinc236 her-
ceg minden királyi jogát, amely őt Essegvár vára és tartozékai, Billege, Vászoly, Füred, 
Barnag237 és Váralja („Warallya”) birtokokban megillették, átruházta a veszprémi káp-
talanra. Tehát itteni birtokait Újlaki átadta a káptalannak.238 A fehérvári keresztes kon-
vent, 1507. június 2-án bizonyította, hogy Újlaki Lőrinc herceg – a néhai Újlaki Miklós 
bosnyák király († 1477) fia – előttük azt a kijelentést tette, hogy egyrészt azon tiszteletnél 
fogva, amellyel Szt. Mihály főangyallal szemben viseltetik, másrészt pedig a saját és 
szülei lelki üdvéért, az Essegvár várában őt illető birtokrészt, azaz a várnak éppen a felét, 
továbbá a Billege, Vázsony (vagy Vászoly?), Füred, Barnag és Váralja birtokait, minden 

231 Utóbb erdélyi vajda (1493–1494). V.ö. Fügedi 1974. 243.
232 DL 19865., kivonata VLDM műemléki adattára 1089.
233 Keresztelő Szt. Jánosnak két ünnepe ismert: aug. 29. (fővétele) és jún. 24. (születése). V.ö. SzenTpÉTeri 

1912. 48.
234 Vk.m.lt. – Márkó 29., kivonata VLDM műemléki adattára 1677.
235 koppány – BokSay  1961. 61–62., kállay 1909. 30. szerint Himfi Imre leányát az okmányok alapján 

Annának hívták, de tévesen többnyire Ilonaként emlegetik. (Esetleg elképzelhető, hogy Himfinek több 
leánya is volt?)

236 Újlaki Lőrinc herceg († 1524), Miklós fia. Macsói bán (1489–1492), nándorfehérvári bán (1511–1513), 
országbíró (1518–1524). V.ö. reiSzig 1943. 60–64., Fügedi 1974. 251. Újlakon (Valkó, később Szerém m., 
most Ilok, Horvátország), a ferencesek templomában lévő síremlékéről: THallóczi 1889., cSergHeő 1889., 
lővei 1985. stb.

237 Barnag (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 62–63. 12/1–2. lelőhelyek.
238 Vk.m.lt. – Essegh 7., kivonata VLDM műemléki adattára 1091.
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tartozékukkal, valamint a Billegén és Váralján239 bírt vámjait a veszprémi egyháznak 
adja örök alamizsnaként. Cserében a káptalan tagjai kötelesek a hét minden napján szent-
misét mondani. Mégpedig vasárnap a szentháromságról, hétfőn a halottakért, kedden a 
bűnök bocsánatáért, szerdán Szt. Miklósról, csütörtökön az Oltáriszentségről, pénteken 
csendes misét az Úr szenvedéséről, szombaton pedig énekes misét a Boldogságos Szűz 
Mária mennybevitele tiszteletére. Újlaki átadta az átadott birtokokra vonatkozó okleve-
leit is. Végezetül még szintén a káptalannak adta Lovas, más néven Tikol240 prédiumot 
és Pét241 birtok felét két malomhellyel, amelyekről kikötötte, hogy utóbbiak csak felesége  
– dengelegi Pongrácz János leánya, Katalin – halála után szállnak a káptalanra.242

A fenti oklevelet II. Ulászló király, Budán 1507. június 13-án átíratta, megerősítette és 
valamennyi királyi jogát, amelyek őt a felsorolt javakban bármilyen címen megillették, 
a veszprémi káptalannak adományozta.243 Az Újlakiaktól kapott birtokrészeken túl, már 
korábban is voltak Bándon birtokai a veszprémi káptalannak. Az ezen birtokokra vonat-
kozó adatokat, szinte évről-évre megőrízte a káptalan máig fennmaradt, 1495 és 1534 kö-
zött vezetett számadáskönyve. A számadáskönyv szerint Bándról gabona tized járt a káp-
talannak. Ezt 1496–1499, 1501–1502, 1504, 1506–1508, 1510, 1513–1517, 1520–1528-ban 
be is szedették.244 A tized mellett 1497-ben negyedet, valamint 1507–1508, 1510, 1513–
1517, 1520–1528 között kilencedet is szedettek a gabonából.245 a Bándról beszededett 
gabonából 1495-ben a budai főesperes 8 és fél, 1496-ban a prépost 2 és fél, 1497-ben 
Renneki Máté mester kanonok 12, Jenői Mátyás mester kanonok 13 és fél, Darányi Gál 
mester kanonok 19, 1498-ban Károlyi Miklós mester kanonok (Németi községével együtt) 
25 és fél, 1499-ben a kisprépost (a veszprémi Mindenszentek egyház prépostja) 9 és fél, 
1501-ben Pápóci Miklós mester sublector 4 és fél, 1503 és 1505-ben a nagyprépost 3–3, 
1510-ben Darányi Gál mester kanonok 6, 1514-ben pedig Hajmáskéri Damján mester 
kanonok 3 és fél kepét kapott ellátására.246 1524–1528 között megjegyezték a Bándról 
származó gabona kepékről, hogy azok a káptalan asztalára (vagyis ellátására) kerültek. 
A valóságban feltehetően már a korábbi években is. A fehérvári káptalan 1510. március 
28-án jelentette Perényi Imre nádornak (1504–1519), hogy Budán március 6-án kiadott 
parancsára vizsgálatot tartottak. A veszprémi káptalan ugyanis panaszolta, hogy jóllehet 
mintegy három éve Újlaki Lőrinc herceg essegvári birtokrészét, a hozzá tartozó birto-
kokkal és vámokkal együtt nekik adományozta, most mégis, nem tudni milyen alapon, 
Essegvári Ferenc a Barnag birtokon a káptalannak szedetni szokott vámot a maga részére 
szedeti be, s a billegei Kálmán Imre nevű vámtisztjüket halállal fenyegette meg. Továbbá 

239 Azaz Bánd–Essegvár alja. V.ö. MRT 2. 64–65. 13/1 és 13/4. lelőhelyek.
240 Várpalota (Veszprém m.) határai közt kereshető elpusztult középkori település. V.ö. MRT 2. 211. 49/3. 

lelőhely: 1326-ban Tikolfölde, 1356-ban Lovas, illetve Tikolülése, itt állott Bátorkő vára.
241 Pét (Veszprém m.), v.ö. MRT 2. 219. 49/38–39. lelőhelyek.
242 Vk.m.lt. – Essegh 6., kivonata VLDM műemléki adattára 1090., BÉkeFi 1907. 259–260., koppány – BokSay 

1961. 62. (Összehasonlításként Veszprém vármegye 1488. évi adóösszeírásakor Újlaki Lőrincnek a me-
gyében Billegén 3, Csernyén 4, Csőszön 11, Dolosdon 1, Dudaron 16, Inotán 2, Küngösön 8, Melláron 7, 
Öskün 10, Palotán 92, Perén 9, Péten 8, Tésen 12 adózó portája , tehát összesen 13 birtokon együttesen 183 
adóköteles háztartása volt. (SolymoSi 1984. 189.) Az 1507-ben eladományozott birtokok egy része tehát 
1488-ban nem szerepelt az Újlaki javak között.)

243 Vk.m.lt. – Billege 14., kivonata VLDM műemléki adattára 2321.
244 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 9., 19., 30., 43., 56., 70., 79., 99., 117., 127., 136., 145., 169., 178., 187., 

192., 199., 222., 231., 241., 252., 262., 273., 284., 294., 305.
245 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 31., 128., 137., 146., 169., 178., 187., 193., 200., 222., 232., 241., 252., 

263., 273., 284., 294., 306.
246 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 11., 20., 32., 45., 57., 71., 89., 107., 147., 179.
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szénájukat is elvitette, amivel a káptalannak több mint 1000 arany forint kárt okozott. A 
vizsgálat igazolta a káptalan által vázolt tényállást.247

A káptalan 1514-ben bándi és billegei vámszedőhelyeit Gencsi György mesternek ad-
ta árendába, évi 6 forintért.248 Ugyanebben az évben az Essegvárhoz tartozó rétek felosz-
tásából a 36 fős káptalan szinte valamennyi kanonokja részesült, azaz a nagyprépost, a 
kisprépost (a Mindenszentek egyház prépostja), a somogyi, zalai főesperes, Darányi Gál, 
Hajmáskéri Damján, Rajki Bornemissza Péter vagy Pál (a forrásszövegben a kereszt-
nevek nemszerepelnek), Telekesi János kanonokok, a segesdi főesperes, Csányi Albert, 
Szemesi Barnabás, Gönci György vagy Péter, Keresudvarhelyi Fülöp, Pakosi Gergely, 
Rudabányai Benedek, Szentgyörgyvári Mátyás kanonokok, az őrkanonok, Lőcsei Mihály 
kanonok és a Szt. János oltár igazgatója. A Sáfárrétjét („Safarrethe”) a Szt. Afra és a 
Szt. Udalrik oltárok igazgatói kapták. (Az elnevezés feltehetően az 1393–1400 között 
szereplő Megyehídi „Sáfár” Jánosra, Essegvári Lőrinc vejére utalhat. Egykor nyilván az 
ővé volt ez a rét.) A dél felé eső Csabréte („Chabrethe”) Gönci György vagy Péter, Bácsi 
Albert, Enyerei János, Péterváradi Kelemen és Temesvári Lőrinc kanonokoknak jutott. 
A Hosszúnyilas rétet („Hwzwnylas”) Kalondai István. Vitéz Miklós, Gyulakeszi Péter 
kanonokok, a Rövidnyilas rétet („Rewydnylas”) Petri Miklós és Rajki Pál, a Berekes 
rétet („Berekkes”) Jenői Mátyás és Szentgyörgyi János kanonok kapták meg.249 Jakab 
(bakony)béli apát (1508–1536) Bélen 1508. június 22-i okleveléből tudjuk, hogy, amikor 
a Tapolca vizén lévő, Agyaglik250 nevű malmukat korábbi bérlőiknek, a pápai Hanthai 
Simonnak és Ferencnek ismét bérbe adták, akkor a malmuktól északra Essegvári Ferenc 
Hódoska („Odoska”)251 nevű malma, délre pedig Vázsonyi Gergely hasonlóan Agyaglik 
nevű malma működött.252

A fehérvári káptalan 1510. március 17-én jelentette Perényi Imre nádornak, hogy 
március 6-i parancsára vizsgálatot tartottak, s megállapították, hogy 1509. szeptember 
8. körül Myklossa Adrián, a veszprémi káptalan herendi jobbágya, Veszprém városából 
hazafelé igyekezve, Bándon betért Essegvári Ferenc egyik jobbágyának házába, ahol 
bort mértek. Itt Essegvári Ferenc három nemes familiárisa, bándi, billegei és tótvázsonyi 
jobbágyaikkal együtt fegyveresen rátámadtak, minden ok nélkül súlyosan bántalmazták, 
megbilincselték és elvették tőle erszényét. Ezzel a veszprémi káptalannak – túl a hatal-
maskodás tényén – 200 arany forintnyi kárt okoztak.253

A fenti ügy folytatásaként, a fehérvári keresztes konvent 1510. március 26-án jelentet-
te a nádornak, hogy március 6-i parancsára, március 17-én kiküldték a nádori emberrel 
Márton presbiter keresztes testvért, akik vizsgálatot tartottak. (Ennek eredménye meg-
egyezett a fehérvári káptalan fentebb idézet vizsgálatával.) Ezért még ugyanezen a napon, 
az idézéstől számított 32. napra Essegvári Ferencet a nádor elé idézték, három nemes fami-
liárisával, s meghagyták neki, hogy érintett jobbágyait is állítsa elő.254 Úgyszintén a fenti 
ügyről, Veszprém vármegye hatósága, Herendről küldött 1510. április 17-én, a fehérvári 
káptalan és a fehérvári keresztes konvent vizsgálatával azonos jelentést a nádornak.255

247 Vk.m.lt.–Billege 15.A., kivonata VLDM műemléki adattára 2324.
248 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 175.
249 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 182.
250 Agyaglik Pápa D-i határába lokalizálható. V.ö. MRT 4. 206. 61/30. lelőhely.
251 Hódoska Pápa K-i határába lokalizálható. V.ö. MRT 4. 205–206. 61/29. lelőhely.
252 SöröS 1903. 550–551. nr. 259., kuBinyi 1994. 103, 119. 223. jegyzet.
253 Vk.m.lt. – Billege 15.B., kivonata VLDM műemléki adattára 2322.
254 Vk.m.lt. – Billege 15.C., kivonata VLDM műemléki adattára 2323.
255 Vk.m.lt. – Billege 16., kivonata VLDM műemléki adattára 2325.
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Perényi Imre nádor, Budán 1511. október 21-én írt oklevelével igazolta, hogy a veszp-
rémi káptalan megbízottja, Veszprémi István, Szt. Mihály napja nyolcadától 15 napon át 
(október 6-tól október 20-ig)256 hiába várt törvényszéke előtt, Essegvári György özvegyé-
vel, Veronika úrnővel és fiával, Ferenccel szemben, azok nem jelentek meg.257

A fehérvári keresztes konvent 1512. január 15-én jelentette Perényi Imre nádornak, 
hogy midőn parancsára Csurgói Pál keresztes presbiter be akarta iktatni a veszprémi 
káptalant a Veszprém megyei Billege teljes birtokába, akkor a beiktatásnak Essegvári 
Ferenc egyik jobbágya útján ellene mondott. Ezért Essegvári Ferencet és fiát, Jánost Szt. 
György nap nyolcadára (május 1.) a nádor elé idézték.258

1522-ben a kapornakkési259 tizedkerület („Kapornakees”) negyedeit bérelte ki Essegvári 
Ferenc 36 forintért a veszprémi káptalantól.260 1525-ben pedig Csabi Istvánnal együtt 22 
forintért a szentgyiroltkési261 tizedkerület („Zenthgrolthkes”) negyedeit bérelték.262

II. Lajos király (1516–1526), Budán 1523. augusztus 28-án meghagyta a pannonhal-
mi bencés konventnek, hogy Várkonyi Amadé István panaszára, Essegvári Ferencet és 
társait idéztesse meg eléje. Amadé István ugyanis panaszt tett, hogy Nagyboldogasszony 
ünnepe táján (augusztus 15. körül), Essegvári Ferenc és társai, Porkoláb Orbán és János, 
továbbá Thewery (Teveli?) Bálint pápai alvárnagy, valamint közrendű („ignobilis”) fa-
miliárisai: Kocsi István, György és András, fegyveres kézzel és hatalmasan rátörtek az ő 
Győr megyei Malomsok263 birtokára, s onnét 8 marháját Pápa várába hajtották el.264

Szapolyai János erdélyi vajda 1520. január 8-án kiállított elismervénye szerint, amely-
lyel nyugtatta Pápa vár Essegvári György által megküldött száztizenegy forintnyi adóját, 
Essegvári pápai várnagy volt.265 Hivatalát bírta még 1524. december 28-án is.266

Az Essegváriak1526-ban a pápai piactéren kaptak nemesi kúriát Szapolyai Györgytől. 
Szapolyai János királytól (1526–1540) pedig a Somogy megyei Túr267 falu részeit kap-
ták meg. 1527-ben I. Ferdinánd király (1526–1564) is megerősítette őket birtokaikban.268 
Essegvári Ferenc túri részbirtoka után 1536-ban 8 forintot adózott, így feltehetően 8 por-
tát birtokolt itt.269

Tandalló János tihanyi apát (1521–1529) és konventje, Tihanyban 1527. február 11-én 
eladták egy visszaháramlás útján szerzett arácsi szőlőjüket, az Arácsfövény („Arach-
fewen”) nevű helyen Essegvári Ferencnek, feleségének, Orsolyának és gyermekeiknek, 
Jánosnak, Ferencnek, Györgynek, Imrének, Pálnak és Farkasnak, 28 forintért, jó régi 
pénzben. János apát a szőlő után járó szokásos hegyvámot és szőlőajándékot: 6 köböl (18 
pint vagy 0,6 akó) bort, ugyanennyi (0,6 mérő) zabot, 1 kappant és 2 kulcsos kalácsot, 
továbbra is fenntartotta magának. A szőlő szomszédjai, keleten a füredi Farkas Demeter 

256 SzenTpÉTeri 1912. 117.
257 Vk.m.lt. – Essegh 5., kivonata VLDM műemléki adattára 1092.
258 Vk.m.lt. – Billege 17. – kivonata VLDM műemléki adattára 2326.
259 A névadó település Kapornak, ma Nagykapornak (Zala m.).
260 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 237.
261 A névadó település Szentgyirolt, ma Szentgrót (Zala m.).
262 kredicS – madaráSz – SolymoSi 1997. 269.
263 Malomsok (ma Veszprém m.) v.ö. MRT 4. 150–151. 45/1. lelőhely.
264 HO. V. 426–428. nr. 273.
265 ádám 1879. 385. nr. III. Ő azonosnak vette az 1495/1496 táján elhunyt idősebb Essegvári Györggyel, aki 

valójában ezen György nagyapja volt.
266 ádám 1879. 385. nr. IV.
267 Ma Somogytúr (Somogy m.), a Balatontól D-re.
268 koppány – BokSay 1961. 62.
269 erdÉlyi 1908. 398., 700. nr. 155.
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szőlője, délen a Balaton, nyugaton a füredi Symon Márton szőlője, északon pedig egy 
bozótos terület voltak. A szőlőt a „majdnem elviselhetetlen” adó miatt kényszerült eladni 
az apát. A török veszély miatt ugyanis az előző évben jobbágyportánként 50 denár adót 
vetettek ki. A királyi tanács pedig 1526. június 17-én elrendelte, hogy az egyházi arany 
és ezüst felszerelések felét pénzzé kell veretni.270

János király halála (1540) után az Essegváriaknak is új uraság után kellett nézniük, 
akinek familiájába húzódva nagyobb védelmet remélhettek a birtokaikat is egyre jobban 
veszélyeztető török hódoltság elől. Essegvári Farkas a 16. század derekán (1548, 1556) 
Nádasdy Tamás országbírót (1540–1562) szolgálta familiarisként, így mint lékai271 (Vas 
m.) tiszttartó. Szolgálatjáról 1556. május 4-én ezeket írta urának: „Én az te nagyságod 
szolgálatjában nem válogattam, hanem mindenkor ott voltam, valahon te nagyságod pa-
rancsolta, mert én magam is jól értem, hogy nem az úrnak kell magát szabni az szolgája 
erkölcséhöz, hanem az szolgának kell magát szabni az ura erkölcséhöz.”272 szavait vagy 
négy és fél évszázad után is megfogadhatjuk.

Essegvári váruk ekkor már valószínűleg elpusztult a közeli Veszprém bevételével vég-
ződő 1552-es török támadás során. A török háborúkban nem szerepelt a vár, bár termé-
szetesen (feltehetően a jelenleginél még jóval tekintélyesebb) romjai fennálltak. Dömölki 
András az 1641-es pápai megyegyűlésen tiltakozott, hogy Gorup Ferenc273 veszprémi 
nagyprépost eltiltotta őt a romos vár és birtokainak használatától. A veszprémi káptalan 
Újlaki Lőrinc herceg 1507. évi adománya alapján formált jogot a várra, s pereskedett az 
1570-es években kihalt Essegvári család leányági örökösével, Dömölki Andrással.274

270 erdÉlyi 1908. 72., 323., 694. nr. 149.
271 Ma Lockenhaus (Burgenland, Ausztria).
272 mályuSz 74. (A levélrészletet nem eredeti, hanem mai írásmóddal közlöm!)
273 Gorup Ferenc nagyprépost, noviai püspök Veszprém várbeli házáról (1656): lukcSicS – pFeiFFer 1933. 59. 
274 koppány – BokSay 1961. 62–63.

6. A vár délkeleti tornya délkelet felől, 
1997 júliusában 

(VLDM régészeti adattára, 18907-98.)

7. A vár délkeleti tornya és a déli várfal 
nyugat felől, 1997 júliusában 

(VLDM régészeti adattára, 18907-98.)
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a vár régészeti kutatása

A Veszprémvármegyei Múzeum 1903-as megalakulása után néhány évvel már fel-
színi gyűjtést végzett a vár környékén. A gyűjtés eredményét Laczkó Dezső (1860–1932) 
piarista tanár, múzeumigazgató275 a Szerzeményi Naplóban 1911. november 5-én, 3620. 
szám alatt rögzítette: „Magyar középk(ori) cserepek. Essegvár K-i alja, 4 db”.276

Azután évtizedeken át semmi sem történt. Végre 1993-ban, Oroszlán Zoltán (Eszter-
gom, 1956 – Veszprém, 2000. jan. 3.) geofizikus, veszprémi lakos kezdeményezésére 
megalakult a „Bánd-Essegvár 1993 Alapítvány”, amely céljául tűzte ki a vár felmérését, 
régészeti feltárását és helyreállítását. Az alapítvány több éven keresztül rendezett nyaran-
ta a vár mellett régészeti és természetvédelmi táborozást. A tábor résztvevői évről-évre 
rendbehozták a vár területét (kaszálás, növényzet eltávolítása, várárok tisztítása stb.).

Alapítványi támogatással 1997. július 11–23. között, tíz munkanap felhasználásával 
kisebb ásatásra is sor került a várban. A régészeti munkát, mint a területileg illetékes 
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum középkoros régésze, jelen sorok írója irányította. A 
romjaiban álló délkeleti toronyhoz nyugat felé csatlakozó falszakasz északi (belső) olda-
lán, a falra merőlegesen, a torony nyugati falától 9,80 m-re nyugat felé, egy észak-déli irá-
nyú, 2 m széles és 8 m hosszú kutatóárkot nyitottunk. A várfallal párhuzamosan, attól 4 
méternyire észak felé, nyugat-keleti irányú, törtkőből rakott, 0,60 m (alapozásánál észak 
felé kiugrással 0,80 m) széles fal romja vágta keresztül kutatóárkunkat. A várfal mellett, 
ahhoz hozzátoldva tehát egykor valamilyen épület állhatott, amelynek déli fala egyúttal a 
várnak is déli falát alkotta. A fal északi oldalához 1-1,10 m mélyen, kb. 0,10 m vastag, fehér, 

275 Laczkó Dezső pályafutásáról: ÉleSzTőS 2002. 535–536. (Kópházi Ferencné, Nagy István Zoltán szócikke).
276 VLDM Szerzeményi Napló I. 3620/1911. nov. 5., MRT 2. 65. 13/2. lelőhely.

8. A vár keleti tornyának délnyugati 
belső sarka északkelet felől 

1997 júliusában 
(VLDM régészeti adattára, 18907-98.)

9. A déli várfal belső oldalán ásott kutatóárok 
dél felől. Kétoldalt a várfallal párhuzamos fal 
csonkja. Mögötte alul a hegy sziklafelszíne, 
amelyet a fal alapozásakor kissé levéstek. 

1997. július 
(VLDM régészeti adattára, 18907-98.)
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habarcsos-apróköves járószint kapcsolódott. 
A két fal közötti részen, az egykori épület 
belsejét szinte kizárólag kőomladék töltötte 
ki, ebben nem sikerült megfigyelni az egy-
kori padlószintet. A kutatóárok területén, 
végig erősen köves, építési törmelékkel ke-
vert feltöltésben, az omlásveszély miatt nem 
a teljes felületen, átlagosan 1,90 m mélyen el-
értük a hegy természetes, mállékony, sárgás 
színű sziklatetejét (9-10. kép). A szelvényből 
előkerült, jobbára 15. századi–16. század 
eleji leletanyagot mázatlan, főként vöröses 
és szürke színű házikerámia, tál alakú kály-
haszem töredékek, gótikus kályha oromdísz, 
kis üvegcse erősen korrodált vagy megégett 
nyaktöredéke, néhány fémlelet (kovácsolt 
szegek, számszeríj nyílhegy, 2 db vaskés), 
állatcsontok (közte szarvasagancs töredék 
és vaddisznóagyar) és az árok északi végé-
ben, 0,70 m mélyről előkerült Hunyadi János 
kormányzó h T (Nagyszeben/Hermannstadt 
1446) verdejegyű ezüst denárja (CNH II. 
156.)277 alkotják (11. kép).

A várfaltól északra nyitott kutatóárok 
folytatásaként, a várfal déli (külső) oldalán 
is nyitottunk egy 1.70 m hosszú kutatóárkot. 
Itt 0,40-0,45 m mélyen elértük a várfal szik-
lafelszínen nyugvó alapozását.278

A meglévő délkeleti torony állagmeg-
óvására, falazatának pótlására, a falkorona 
kialakítására 2004-ben Bujdosó Győző okl. 
építészmérnök helyreállítási tervet készített, 

amelyet azután a polgármesteri hivatal irányításával, helyi munkaerővel fokozatosan va-
lósítottak meg. A helyreálítás során – mivel a torony déli és keleti oldalán a falsíkok már 
annyira kiromlottak, hogy az eredeti falszélesség megállapítása is kérdéses volt – ismét 
szükségessé vált kisebb régészeti kutatás. Ezt 2005. július 27–28-án végeztük el. A torony 
falait, hasonlóan a nyugat felé csatlakozó várfalhoz, a déli oldalon 0,20-0,90 m mélyen, 
a keleti oldalon 2.00–0,90 m mélyen a hegy sziklafelszínére alapozták. A sziklafelszín a 
déli oldalon nyugatról kelet felé, a keleti oldalon északról dél felé lejt (12-15. kép).279 

2006. júliusában, tervezett állagmegóvást megelőzően, kitisztítottuk a délkeleti torony-
tól nyugatra lévő déli várfal erősen sérült külső oldalát teljes, 29 m-es hosszában. A fal 
alapozása alól hullámvonalas Árpád-kori kerámia töredék került elő. A fal nyugati végén, 
tehát a vár délnyugati sarkán nem volt torony, a várfal itt derékszögben észak felé fordul.

277 rÉTHy 1907. 156.
278 Kutatási dokumentáció: VLDM régészeti adattára 18907–98. A kutatásról röviden beszámolt a megyei 

sajtó is: Toldi 1997.
279 Kutatási dokumentáció: VLDM régészeti adattára 19396–2005.

10. A déli várfal külső oldalán ásott 
kutatóárok dél felől, a várfal alapozásával és 

alatta a hegy sziklafelszínével, 1997. július 
(VLDM régészeti adattára, 18907-98.)

11. Hunyadi János kormányzó ezüst denárja. 
Ez a típus került elő a vár 1997-es ásatásakor, 

de más verdejeggyel 
(Réthy 1907. 10. tábla, 156.)
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12. A vár délkeleti tornyának déli oldala 
nyugat felől, 2005 júliusában 

(VLDM régészeti adattára 19396-2005.)

13. A vár délkeleti tornyának keleti oldala  
dél felől, 2005 júliusában 

(VLDM régészeti adattára 19396-2005.)

14. A vár délkeleti tornyának déli oldala 
kelet felől, 2005 júliusában 

(VLDM régészeti adattára 19396-2005.)

15. A vár délkeleti tornyának keleti oldala,  
a toronyhoz kelet felé csatlakozó 

várfal indulásával dél felől, 2005 júliusában 
(VLDM régészeti adattára 19396-2005.)
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16. A vár ásatási alaprajza. Nováki Gyula felmérése és az ásatási dokumentáció 
felhasználásával készítette Feld István Márton 

(sraffozás, pöttyözés: a feltárás előtt is álló falak, sötét tónus: feltárt falak, 
világos tónus: kutatóárkok, szelvények)
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2006. szeptemberében a délkeleti és a keleti torony között három helyen nyitottunk ku-
tatószelvényt, hogy a – felszínen már megfoghatatlan – keleti várfal irányát meghatároz-
hassuk, nevezetesen közvetlenül a délkeleti torony északkeleti sarkánál, a két torony közti 
részen, valamint a keleti torony déli oldalánál. A három szelvényben feltárt falszakasz 
alapján úgy tűnt, hogy a keleti várfal ezen szakasza egyenesen halad a két torony között.

2007. júliusában teljesen kibontottuk a két torony közti, mintegy 20 méter hosszú ke-
leti várfalat. A várfal végig egységesen törtkőből falazott, szélessége a két torony közötti 
szakaszon 2 méter, a keleti toronytól észak felé folytatódva, viszont már csak 1,60 méter. 
A romos falkorona nyugatról kelet felé erőteljesen lejt, vagyis a fal külső (keleti) oldala 
jóval erőteljesebben elpusztult, kiomlott, mint a belső (nyugati) oldal. A belső oldalon a 
fal átlag 2 méterrel magasabban áll, mint a külső oldalon. Kiszabadítottuk a keleti torony 
szintén erősen lepusztult külső falsíkjait és meghatároztuk az eredeti falszélességeket 
(1,90-2 méter). A torony külső mérete így 7,10 (nyugat-kelet) × 9,90 (észak-dél) méter. 
Belmérete 3,15 × 3,15 méter. A vár- és toronyfalakat mindenütt vastag, építési törme-
lékkel, kövekkel, habarccsal teli pusztulási réteg fedte, amelyből nagyobb számú késő 
középkori (15. század–16. század eleje) mázatlan házikerámia töredékek kerültek elő. 
Érdekesebb apróleletek: béklyólakat, számszeríjhoz való kovácsolt nyílhegy, kés, bronz-
lemez övveret láncos kapcsolórésze, csontból faragott csat, üvegtöredékek.

A várfalak helyreállításának tervezését időközben Paál József építészmérnök vette át. 
A helyi polgármesteri hivatal a jövőben is tervezi a vár feltárásának és helyreállításának 
folytatását.

FORRÁSOK ÉS IRODALOM:

ádám 1879  ádám iván: Öt okmány az Essegváryakról. Történelmi Tár, 1879. 
383–386.

áldáSy 1929  áldáSy anTal: Adalékok a Bezerédj-család történetéhez. Turul, 
43. (1929) 1–10.

AOkl I–XIV. Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum 
Andegavensium illustrantia. I-XIV. Szerk. almáSi TiBor – Blazo
vicH láSzló – gÉczi lajoS – kőFalvi TamáS – kriSTó gyula–SeBők 
Ferenc. Budapest–Szeged, 1990–2004.

AOkm I–VII. Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andega-
vensis. I-VII. Szerk. nagy imre – TaSnádi nagy gyula. Budapest, 
1878–1920.

BárTFai SzaBó 1905  BárTFai SzaBó láSzló: Proscriptio I. Mátyás korából. Turul, 23. 
(1905) 10–17.

Beke – maroSi –   Művészet Zsigmond király korában. 1387–1437. Szerk. Beke láSz
   WeHli 1987  ló – maroSi ernő – WeHli Tünde. I. Tanulmányok. II. Katalógus. 

Budapest, 1987.
BÉkeFi 1907  BÉkeFi remig: A Balaton környékének egyházai és várai a közép-

korban. Budapest, 1907.
Bogdán 1987  Bogdán iSTván: Régi magyar mértékek. Budapest, 1987.
Bogdán 1990  Bogdán  iSTván: Magyarországi hossz- és földmértékek 1601–

1874. Budapest, 1990.
Bogdán 1991  Bogdán iSTván: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmér-

tékek 1874-ig. Budapest, 1991.



44 rainer Pál

Bona 1998–1998  Bona gáBor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabad-
ságharcban. I-III. Budapest, 1998–1999.

BóniS 1971  BóniS  györgy: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyar-
országon. Budapest, 1971.

cSánki 1897  cSánki dezSő: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. III. Budapest, 1897.

cSergHeő 1889  cSergHeő  gÉza: Czímerek az Újlakiak illoki síremlékein. Ar-
chaeológiai Értesítő, Új folyam, IX. (1889) 139–143.

DL Magyar Országos Levéltár, Budapest, Diplomatikai Levéltár
ÉleSzTőS 2002  Magyar múzeumi arcképcsarnok. Szerk. ÉleSzTőS láSzló. Buda-

pest, 2002.
engel 1987  engel pál: Zsigmond bárói: rövid életrajzok. A Rozgonyiak. In: 

Beke – maroSi – WeHli 1987. I. 440–445., 458.
engel 1996  engel pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I-II. 

Budapest, 1996.
engel – makk 1994  Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Szerk. engel 

pál – makk Ferenc. Budapest, 1994.
erdÉlyi 1908  erdÉlyi  láSzló: A Tihanyi Apátság története 1055–1701. A 

Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. X. Budapest, 1908.
FejÉr  FejÉr georgiuS: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 

civilis. I-XI. Budae, 1829–1844.
FenyveSi 1990  FenyveSi láSzló: Kinizsi Pál. Budapest, 1990.
Fügedi 1974  Fügedi erik: Uram, királyom… A XV. századi Magyarország ha-

talmasai. Budapest, 1974.
Fügedi 1977  Fügedi erik: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. 

Értekezések a történeti tudományok köréből 82. Budapest, 1977.
gerő 1955  gerő láSzló: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955.
gerő 1968  gerő láSzló: Magyar várak. Budapest, 1968.
gerő 1975  gerő láSzló: Várépítészetünk. Budapest, 1975.
guzSik 1979  guzSik  TamáS: A magyar falu középkori templomépítészete. I. 

(összefoglaló és katalógus). Budapest, 1979.
HO I–VIII. Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I-VIII. Szerk. 

ipolyi arnold – nagy imre – páur iván – ráTH károly – STummer 
arnold – vÉgHely dezSő. Győr (I-V.), Budapest (VI-VIII.), 1865–
1891.

HunFalvy 1856,   HunFalvy jánoS: Magyarország és Erdély eredeti képekben. I-III.
   1860, 1864  Darmstadt, 1856., 1860., 1864.
ila – kovacSicS 1964  ila BálinT – kovacSicS józSeF: Veszprém megye helytörténeti le-

xikona. Budapest, 1964.
kállay 1909  kállay uBul: A Himfi, Aracsai és Neszelei családok. Turul, 27. 

(1909) 30–33.
karácSonyi  karácSonyi jánoS: A magyar nemzetségek a XIV. század köze-
   1900–1901  péig. I-III. Budapest, 1900–1901.
karácSonyi 1903  karácSonyi  jánoS: Igmánd-nembeli Vajda Lőrincz és Csete 

Lőrincz. Turul, 21. (1903) 87-89.
kereSzTeS 1926  kereSzTeS kálmán: A Rozgonyiak. Turul, XL. (1926) 19–27.
kiSFaludy 1848  kiSFaludy Sándor minden munkái. Kiadja Toldy Ferenc. Pest, 1848.



45segvártól essegvárig

koppány 2001  koppány andráS: Az alsóörsi református templom kutatása. Mű-
emlékvédelmi Szemle, XI. (2001/1–2) 192–193.

koppány 1963  koppány  TiBor: A Balaton-felvidék román kori templomai. 
VMMK 1. (1963) 81–114.

koppány 1967, 1972  koppány TiBor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszp-
rém megyében. I. VMMK 6. (1967) 117–150., II. VMMK 11. 
(1972) 213–241.

koppány – BokSay  koppány  TiBor – BokSay  györgy: Devecser–Ugod–Essegvár–
   1961   Döbrönte. A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalá-

nak Kiadványa. 23. Balatonfüred, 1961.
kőnig 2001  kőnig  FrigyeS: Várak és erődítmények a Kárpát-medencében. 

Budapest, 2001.
kredicS –   A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Liber divisi-
   madaráSz –  orum capituli Vesprimiensis 1495–1534. Közzéteszi: kredicS

   SolymoSi 1997 láSzló – madaráSz lajoS – SolymoSi láSzló. Veszprém, 1997.
krein 1998  Bánd, község a Séd völgyében: fejezetek Bándról. Szerk. krein 

pÉTer. Bánd, 1998.
kriSTó 1986  kriSTó gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 1986.
kriSTó 1988  kriSTó gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest, 1988.
kuBinyi 1973  kuBinyi  andráS: Bicellus. (Adatok egy középkori fegyverfajta 

meghatározásához.) Budapest Régiségei, 23. (1973) 189–193.
kuBinyi 1994  kuBinyi andráS: A középkori Pápa. In: Tanulmányok Pápa város 

történetéből a kezdetektől 1970-ig. Szerk. Kubinyi András. Pápa, 
1994.

kumoroviTz 1953  kumoroviTz l. BernáT: Veszprémi regeszták (1301–1387). Buda-
pest, 1953.

láSzló 1980  láSzló  cSaBa: A balatonszőlősi református templom kutatása. 
VMMK 15. (1980) 113–124.

lővei 1985  lővei  pál: Címeres kőfaragvány Újlakról. Művészettörténeti 
Értesítő, XXXIV. (1985/1–2) 79–81.

lukcSicS – pFeiFFer  lukcSicS pál – pFeiFFer jánoS: A veszprémi püspöki vár a katolikus
   1933   restauráció korában. A Veszprémi Egyházmegye Multjából. 1. 

Veszprém, 1933.
mályuSz  mályuSz  elemÉr: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának 

magyar levelei. VII. Levéltári Közlemények, 6. 66–86.
maroSi 1987  Magyarországi művészet 1300–1471 körül. I-II. Szerk. Marosi 

Ernő. Budapest, 1987.
MREV II. A Veszprémi Püspökség Római Oklevéltára. Monumenta Romana 

Episcopatus Vespprimiensis. II. Közrebocsátja a Római Magyar 
Történeti Intézet. Budapest, 1899.

MRT 1. Bakay kornÉl – kalicz nándor – Sági károly: Veszprém megye 
régészeti topográfiája. A keszthelyi és tapolcai járás. Magyaror-
szág Régészeti Topográfiája. 1. Budapest, 1966.

mrt 2. Éri  iSTván – kelemen  márTa – nÉmeT  pÉTer – Torma  iSTván: 
Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Ma-
gyarország Régészeti Topográfiája. 2. Budapest, 1969.



46 rainer Pál

MRT 3. Bakay kornÉl – kalicz nándor–Sági károly: Veszprém megye 
régészeti topográfiája. A devecseri és sümegi járás. Magyarország 
Régészeti Topográfiája 3. Budapest, 1970.

mrt 4. dax margiT – Éri iSTván – miTHay Sádor – palágyi Sylvia – Torma 
iSTván: Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci 
járás. Magyarország Régészeti Topográfiája 4. Budapest, 1972.

nagy 1857–1865  nagy iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi 
táblákkal. I-XII. és pótkötet. Pest, 1857–1865.

pámer – ScHőnernÉ  pámer nóra – ScHőnernÉ puSzTai ilona: a vörösberényi ref. temp-
   1986  lom feltárása és helyreállítása. Műemlékvédelem, 30. (1986/2) 

97–111.
pámer – ScHőnernÉ  pámer nóra – ScHőnernÉ puSzTai ilona: A vörösberényi református
   1995 templom feltárása és helyreállítása. In: Balatonalmádi és Vörös-

berény története. Szerk. Kredics László – Lichtneckert András. 
Balatonalmádi, 1995. 227–246.

pauler 1893  pauler gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok 
alatt. I-II. Budapest, 1893.

rainer 1995  rainer  pál: A szárberényi Szent Kereszt-remeték temploma. 
In: Balatonalmádi és Vörösberény története. Szerk. Kredics 
László – Lichtneckert András. Balatonalmádi, 1995. 143–146.

reiSzig 1943  reiSzig ede: Az Újlaki-család. Turul, LVII. (1943) 1–13., 56–65.
rÉTHy 1899–1907  rÉTHy láSzló: Corpus nummorum Hungariae. Magyar egyete-

mes éremtár. I-II. Budapest, 1899., 1907.
rómer 1860  rómer FlóriS: A Bakony, természetrajzi és régészeti vázlat. Győr, 

1860.
Sági – TörőcSik –   Sági károly – TörőcSik zolTán – FazekaS jánoSnÉ: Feltárul a tapolcai
   FazekaS 1988  Templom-domb. Tapolca, 1988.
Sedlmayr 1973  Sedlmayr  jánoS: Ref. templom helyreállítása, Vörösberény. 

Magyar Építőművészet, 6. (1973) 49–51.
SolymoSi 1984  SolymoSi láSzló: Veszprém megye 1488. évi adólajstroma és az 

Ernuszt-féle adószámadások. In: Tanulmányok Veszprém megye 
múltjából. Szerk. Kredics László. A Veszprém Megyei Levéltár 
Kiadványai. 3. Veszprém, 1984. 121–239.

SöröS 1903  SöröS  pongrácz: A Bakonybéli Apátság története 1023–1548. 
A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. VIII. Budapest, 
1903.

SöröS –  rezner 1905  SöröS pongrácz – rezner TiBold: A Pannonhalmi Főapátság tör-
ténete 1405–1535. A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. 
III. Budapest, 1905.

Sugár 1984  Sugár iSTván: Az egri püspökök története. Eger, 1984.
Szádeczky 1887  Szádeczky  lajoS: Jelentés a gróf Forgách család levéltáráról. 

(Alsó-Kemenczén és Csákányban.) Századok, 21. (1887) 560–572.
SzaTlóczki 2001  SzaTlóczki gáBor: Ulászló király zalai és vasi hadjárata. 1440–

45-ös belháború Zala, Vas és Veszprém megyében. Keszthely, 
2001.

SzegHalmy 1937  SzegHalmy gyula: Dunántúli vármegyék. Budapest, 1937.
SzenTpÉTery 1912  SzenTpÉTery imre: Oklevéltani naptár. Budapest, 1912.



47segvártól essegvárig

SzenTpÉTery – BorSa  Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta
   1923, 1927, 1943,   regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I/1., I/2., II/1., 
   1961, 1987  II/2–3., II/4. Szerk. SzenTpÉTery  imre – BorSa  iván. Budapest, 

1923., 1927., 1943., 1961., 1987.
THallóczy 1889  THallóczy lajoS: Az Újlakiak síremlékei. Archaeológiai Értesítő, 

Új folyam, IX. (1889) 1–8.
Toldi 1997  Toldi Éva: Nyári régészeti tábor Bándon. Napló, LIII. évfolyam 

169. szám (Veszprém, 1997. július 22.).
vadaS 1987  Ozorai Pipo emlékezete. Szerk. vadaS Ferenc. Szekszárd, 1987.
válinÉ 2000  válinÉ  pogány  jolán: Az örökség hagyományozása. Könyöki 

József műemlékfelmérései 1869–1890. Budapest, 2000.
vk.m.lT.  Veszprémi Érseki Levéltár, Veszprémi Káptalan Magán Levéltára
vldm  Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (korábban Bakonyi Múzeum)
vmmk  Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
Zichy-okmánytár A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytá-

ra. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich 
et Vasonkeő. I-XII. Szerk. nagy imre – nagy iván – vÉgHely de
zSő – kammerer ernő – dőry Ferenc – lukcSicS pál. Pest, Buda-
pest, 1871–1931.

ZsO I-IX. Zsigmond-kori oklevéltár. I-IX. Szerk. BorSa  iván – mályuSz 
elemÉr. Budapest, 1951–2004.




