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Rö vi dí tés jegy zék

AcAr Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Bp. 1951–).
AcHA Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae (Bp. 1953–).
AcUSz Acta Universitatis Szegediensis de At ti la Jó zsef nominatae (Sze ged 1955–).
AÉ Archaeológiai Ér te sí tô (Pest, Bp. 1868–1948., 1950–).
AHun Ars Hungarica (Bp. 1973–).
ÁMTF Györffy György: Az Ár pád-ko ri Ma gyar or szág tör té ne ti föld raj za. I–IV. Bp.

1963–1998.
AOklt An jou-ko ri ok le vél tár. I–XV., XVII., XIX–XXI., XXIII–XXVIII., XXXI.

Fôszerk. Kristó Gyu la – Almási Ti bor. Szerk. Almási Ti bor – Blazovich
László – Géczi La jos – Kô fal vi Ta más – Kristó Gyu la – Makk Fe renc – Pi ti
Fe renc – Se bôk Fe renc – Tóth Il di kó. Bp.–Szeged 1990–2010.

AOkmt Anjoukori ok mány tár. Codex diplom. Hungaricus Andegavensis. I–VII.
Szerk. Nagy Im re – Tasnádi Nagy Gyu la. Bp. 1878–1920.

AtSz Ag rár tör té ne ti Szem le (Bp.–Gödöllô, 1957–).
ÁÚO Ár pád ko ri új ok mány tár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I–XII.

Köz zé te szi Wenzel Gusz táv. Pest–Bp. 1860–1874.
BpR Bu da pest Ré gi sé gei. A fô vá ros te rü le tén ta lált mû em lé kek és tör té nel mi ne -

ve ze tes sé gû he lyek le írá sa (Bp. 1889–).
BpTOE Bu da pest tör té ne té nek ok le ve les em lé kei. I–II. Csánky [Csánki] De zsô gyûj -

té sét kieg., s. a. r. Gár do nyi Al bert. III/1–2. Ös  sze áll. Kumorovitz L. Ber nát.
Bp. 1936–1987.

CDCr Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Edidit Academia
Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium auxilio Regiminis Croat.,
Dalm. et Slav. Collegit et digestit T[adeus] Smičiklas. I–XVIII. Zagrabiae
1904–1990.

CFH Albinus Franciscus Gom bos: Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo
ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab an no Christi DCCC usque
ad annum MCCCI. I–IV. Bp. 1937–1943. Repr. Bp. 2005–2011.

CJH Ma gyar tör vény tár – Corpus Juris Hungarici. (1000–1868). Mil len ni u mi em -
lék ki adás. I–VI. Szerk. Már kus De zsô. Bp. 1896–1901.

Csánki Csánki De zsô: Ma gyar or szág tör té nel mi föld raj za a Hu nya di ak ko rá ban. 
I–III., V. Bp. 1890–1913.

DHA Dip lo ma ta Hungariae antiquissima (accedunt epistolae et acta ad historiam
Hungariae pertinentia). I. (1000–1131). Edendo operi praefuit Georgius
Györffy, adiuverunt Johannes Bapt. Bor sa – Franciscus L. Hervay –
Bernardus L. Kumorovitz – Julius Moravcsik. Budapestini 1992.

DRH 1301–1457. Decreta regni Hungariae 1301–1457. Collectionem manuscriptam Francisci
Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius
Bónis – Ve ra Bács kai. Bp. 1976.
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DRH 1458–1490. Decreta regni Hungariae 1458–1490. Francisci Döry collectionem
manuscriptam additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt
Georgius Bónis – Geisa Ér sze gi – Susanna Te ke. Bp. 1989.

Engel: Adat tár Engel Pál: Ma gyar kö zép ko ri adat tár. Ma gyar or szág vi lá gi archontológiája,
1301–1457.; Kö zép ko ri ma gyar ge ne a ló gia. CD-ROM. Bp. 2001.

Engel: Arch. Engel Pál: Ma gyar or szág vi lá gi archontológiája, 1301–1457. I–II. Bp. 1996.
Fej ér Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et ope ra

Georgii Fej ér. I–XI. Budae 1829–1844.
DF Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bp.), Fény kép gyûj te mény (U szek ció), Dip lo -

ma ti kai Fény kép gyûj te mény.
DL Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bp.), Moh ács elôt ti gyûj te mény (Q szek ció), Dip -

lo ma ti kai Le vél tár.
EM Er dé lyi Mú ze um (Ko lozs vár 1814–).
HK Had tör té nel mi Köz le mé nyek (Bp. 1888–).
HO Ha zai ok mány tár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Ki ad ják: Ipo lyi Ar -

nold – Nagy Im re – Paur Iván – Ráth Kár oly – Vég hely De zsô. Gyôr–Bp.
1865–1891.

KMTL Ko rai ma gyar tör té ne ti le xi kon (9–14. szá zad). Fôszerk. Kristó Gyu la. Szerk.
Engel Pál – Makk Fe renc. Bp. 1994.

LK Le vél tá ri Köz le mé nyek (Bp. 1923–).
LMA Le xi kon des Mittelalters. I–IX. Hrsg. Gloria Avella-Widhalm – Liselotte Lutz

– Roswitha Mattejiet – Ulrich Mattejiet. Mün chen –Zü rich [1977]–1999.
LSz Le vél tá ri Szem le (Bp. 1961–).
MaMûL Ma gyar Mû ve lô dés tör té ne ti Le xi kon. Középkor és kora újkor. I–XII. Fôszerk.

Kôszeghy Pé ter. Szerk. Ta más Zsu zsan na. Bp. 2003–2011.
MES Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. I–IV. Edd. Ferdinandus Knauz –

Lodovicus Crescens Dedek – Gabriel Dreska – Geysa Érszegi – Andreas
Hegedûs – Tiburtius Neumann – Cornelius Szovák – Stephanus Tringli.
Strigonii–Budapestini 1874–1999.

MEV Ma gyar Egy ház tör té ne ti Váz la tok (Bp. 1989–).
MGH Monumenta Germaniae historica.
MGH SS Monumenta Germaniae historica. Scriptores. I–XXXIX. Edd. Ottavio Clavuot

– Hartmut Hoffmann – Oswald Holder-Egger – Walter Koller – Felix
Liebermann – Christian Lohmer – Klaus Naß – August Nitschke – Reinhold
Pauli – Georg Heinrich Pertz – Franz-Josef Schmale – Irene Schmale-Ott –
Mart ina Stratmann – Georg Waitz – Wilhelm Wattenbach. Hannovera–Lipsiae
1826–2009.

MIÖG Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Inns -
bruck–Wien–Müchen 1880–).

MKSz Ma gyar Könyv szem le (Bp. 1876–).
MNy Ma gyar Nyelv (Bp. 1905–).
MOL Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bp.).
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MREV A veszp ré mi püs pök ség ró mai ok le vél tá ra. Monumenta Romana episcopatus
Vesprimiensis. I–III. Edita a Collegio Historicorum Hungarorum Romano.
IV. Edidit Josephus Lukcsics. Bp. 1896–1907.

MTA Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia (Bp.).
MTAKK Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra, Kéz irat tár és Ré gi Köny vek

Gyûj te mé nye (Bp.).
MûÉ Mû vé szet tör té ne ti Ér te sí tô (Bp. 1952–).
OSzKK Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, Kéz irat tár (Bp.).
PL Patrologiae cursus completus. Series Lat ina. Ed. Jacques-Paul Migne. I–

CCXXI. Pa ris 1844–1880.
PRT A pan non hal mi Szent-Benedek-Rend tör té ne te. I–XII/B. Szerk. Er dé lyi Lász -

ló – Sö rös Pongrácz. Bp. 1902–1916.
RA Az Ár pád-há zi ki rá lyok ok le ve le i nek kri ti kai jegy zé ke. Regesta regum stirpis

Arpadianae critico-diplomatica. I–II. Szerk. Szentpétery Im re – Bor sa Iván.
Bp. 1923–1987.

SRH Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae
gestarum. I–II. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Bp. 1937–1938.
Repr. szerk. Szovák Kornél – Veszprémy László. Bp. 1999.

Sz Szá za dok (Bp. 1867–).
T Tu rul (Bp. 1893–1946., 1992–).
TSz Tör té nel mi Szem le. A MTA Tör té net tu do má nyi In té ze té nek Ér te sí tô je (Bp.

1958–).
TT Tör té nel mi Tár (Bp. 1878–1911.).
ZsO Zsigmondkori ok le vél tár. I–XI. 1387–1424. Szerk. Mályusz Elem ér – Bor sa

Iván – C. Tóth Nor bert – Neu mann Ti bor. Bp. 1951–2009.
Zsol dos: Arch. Zsol dos At ti la: Ma gyar or szág vi lá gi archontológiája, 1000–1301. Bp. 2011.
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Kelényi Bor bá la

Ka ni zsai Do rot  tya vég ren de le te és 
tár sa dal mi kap cso la tai

J e len ta nul mány a Ka ni zsai Do rot  tya vég ren de let ében (1525) fel lel he tô vi lá gi ado -
má nyo kat és azon sze mé lye ket dol goz za fel, akik re a do ku men tum ban tes tált va -
la mit. A rend kí vül gaz dag és nagy szá mú tár gyi anyag vizs gá la tán kí vül a tes ta -

men tum be pil lan tást en ged a ko ra be li csa lá di és tár sa dal mi kap cso la tok ba is.1

Do rot  tya nem csak a Ka ni zsai csa lád, ha nem két fér je – Ge réb Pé ter és Perényi Im re ná do -
rok – ré vén is az arisz tok rá ci á hoz tartozott.2 A ko ráb bi ku ta tá sok alap ján ap ja Ka ni zsai Mik lós
sop ro ni is pán, test vé rei György és Ka ta lin voltak.3 Do rot  tyá nak nem volt sa ját gyer me ke, csak
két mos to ha fia – Pé ter és Fe renc – és egy mos to ha lá nya – Bor bá la –, akik Perényi Im re és elsô
fe le sé ge, Bátori Bor bá la há zas sá gá ból származtak.4

Ka ni zsai Do rot  tya el sô sor ban ar ról is mert, hogy 1526-ban a moh ácsi csa ta után a ha lot tak
el te me té sé re 400 em bert fo ga dott fel, mi köz ben ô mos to ha fia, Perényi Fe renc váradi püs pök
holt test ét kereste;5 ezen túl azon ban élet raj za csak ke vés sé kidolgozott.6 Vég ren de le te – mely
1525. de cem ber 8-án ké szült – két ség kí vül hi te les, jól le het ma meg lé vô vál to za ta nem hi te le sí tett.

1  Ka ni zsai Do rot  tya éle té ről rész le te sen és egy há zi ado má nya i ról l. Kelényi Bor bá la: Ka ni zsai Do rot  tya
vég ren de le te és a bajcsi pá lo sok nak tett ado má nyai. (Kéz irat), ill. Uő: Do rot  tya Kanizsai’s Last Will and
Her Donations to the Church. (Kéz irat)

2  A Ka ni zsai csa lád ge ne a ló gi á já ról l. Fógel Jó zsef: II. La jos ud var tar tá sa 1516–1526. Bp. 1917. 34.;
Takáts Sán dor: Ka ni zsai Do rot  tya. In: Uő: Ma gyar nagy as  szony ok. Bp. 1926. 57.; Reiszig Ede: A Ka -
ni zsa i ak a 15. szá zad ban. T 55. (1941: 3–4. sz). 81.; Ér sze gi Gé za: Kö zép kor. In: Sár vár mo nog rá fi ája.
Szerk. Hor váth Fe renc. Szom bat hely 1978. 107.; Engel: Adat tár („Osli nem, 6. táb la: Ka ni zsai”;
„Kacsics nem, 6. táb la: Ge réb [vingárti]”; „Perényi 2. táb la: terebesi ág.”).

3  György fia Ka ni zsai Lász ló volt, aki nek fe le sé ge: Drágfi An na, gyer me ke ik: Far kas, Ka ta lin, Or so lya,
Fe renc és Mag dol na vol tak. Engel: Adat tár („Osli nem, 6. táb la: Ka ni zsai”).

4  Engel: Adat tár („Perényi: 2. táb la: terebesi ág”); Bándi Zsu zsan na: Észak ke let-ma gyar or szá gi pá los
ko los to rok ok le ve lei. Bor so di Le vél tá ri Év könyv 5. (1986) 677.; C. Tóth Nor bert: Ki ki cso da az ecsedi
Bátori csa lád ban. A Bátori csa lád ecsedi ágá nak tag jai, 1377–1541. Szabolcs–Szatmár–Beregi Szemle
44. (2009) 5–47., kül. 31.

5  Ezt elő ször Istvánffy Mik lós ír ta le, kö rül be lül egy fél év szá zad múl va. Istvánffy Mik lós ma gya rok
dol ga i ról írt his tó ri á ja. Tállyai Pál XVII. szá za di for dí tá sá ban. Szerk. Benits Pé ter. Bp. 2001. 153., 229.

6  Takáts Sán dor dol goz ta fel leg hi te le seb ben Ka ni zsai Do rot  tya élet pá lyá ját – és vég ren de let ét –, s igen
gyak ran a ké sőb bi bio grá fu sok is az ő mű vét idé zik. Takáts Sán dor: Ka ni zsai Do rot  tya. Az Új ság 1916.
máj. 10. (130. sz.) 3–4.; Takáts S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m.; Ko vács And rás: Ka ni zsai Do rot  tya. Ba ra nyai
mű ve lő dés (1976: 2. sz.) [Moh ács 1526–1976. kü lön szám] 27–29.; Pé ter Ka ta lin: Ka ni zsai Dorot  tya. 
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A be cses for rás egy részt rend kí vül val lá sos élet fel fo gá sá nak bi zo nyí té ka, más részt azt mu tat ja,
hogy mi lyen fon tos volt Do rottya szá má ra az ud va rá ban élô fi a tal ne mes le á nyok és if jak ne ve -
lé se, akik re, mint párt fo golt ja i ra, ér té kes tár gya kat és je len tôs ös  sze ge ket hagyott.7

A vég ren de let több rész bôl áll: a be ve ze tôt kö ve tô en Do rot  tya a ha lá la után lel ki üd vé ért tar -
tan dó mi sék rôl ren del ke zett, majd a kü lön bö zô egy há zi in téz mény nek fel aján lott ado má nyai
következnek,8 s csak ez után tér rá vi lá gi sze mé lyek szá má ra tett felajánlásokra.9 Elô ször a nô -
vé re i ként meg ne ve zett Stubenberg Er zsé be tet és Eu fé mi át em lí ti, majd szé le sebb csa lád ját, az az
a fa mi li á ri so kat. Ôk sor rend ben a kö vet ke zôk: Henyei Ber nát valpói vár nagy, Macskássy László,
Do rot  tya ud var mes ter asszony, az ud var ban élô nemesleányok, az ap ró dok és a di á kok, il let ve
há rom ta ka rí tó lány. A vég ren de let utol só egy sé gé ben adós sá ga i ról ad szá mot.

Do rot  tyá nak ugyan nem volt vér sze rin ti gyer me ke, ám szá mos, ud va rá ban ne vel ke dô fi a -
tal ra ha gyott pénzt vagy kü lön fé le tár gya kat. En nek kap csán me rül fel az a kér dés, hogy mi ért
nem má so dik fér jé nek fi a i ra, Perényi Pé ter re és Fe renc re hagy ta va gyo nát. Is mert tény azon -
ban, hogy Im re ha lá la után az öz vegy és mos to ha gyer me kei – fô leg Perényi Pé ter – kö zött vi -
ták vol tak, amit a vég ren de let is alátámaszt.10 Do rot  tya még má so dik fér jé vel 1515-ben köl tö -
zött Sik lós ra, ahol 1527-ig élt,11 és ahon nan a tö rök ve szély és mos to ha fi á val, Perényi Pé ter rel
va ló vi szály ko dá sa mi att tá vo zott. Perényi ugyan is az öz vegy ki for ga tá sá ra tö re ke dett: nyi lat -

Kelényi Borbála

In: Szür ke emi nen ci á sok a ma gyar tör té ne lem ben. Szerk. Szentpéteri Jó zsef. Bp. 2003. 46–49.; Zika
Klá ra: Az Ir gal mas ság di a da la. Em lé ke zés Ka ni zsai Do rot  tyá ra. Hon is me ret 33. (2005: 3. sz.) 25–28.

7  DF 286 364. A vég ren de let a Nádasdy-levéltárba ke rült, ami kor Ka ni zsai Or so lya – mi u tán örö köl te
csa lád ja va gyo nát – Nádasdy Ta más ná dor fe le sé ge lett. A Nádasdy-vagyon a bé csi le vél tár ba a
Wesselé nyi-fé le ös  sze es kü vés mi at ti el kob zá sok nyo mán ke rült. (L. Buzási Já nos: Haus- Hof- und
Staatsarchiv, Bécs: Ungarische Akten: Allgemeine Akten: Te ma ti kus re per tó ri um. Bp. 1977. 6.) A bécsi
ada tok sze rint a vég ren de let ere de ti pél dá nyá nak a MOL-ban kel le ne len nie, de má ra el ve szett. Takáts
Sán dor a vég ren de le tet a Bé csi Ál la mi Le vél tár ban ta lál ta meg, a Familienakten Nádasdy fondban, má -
so la tát pe dig a kö zös Pénz ügyi Le vél tár ban, a Hungarica cí mű gyűj te mény el ső fasciculusában. Je len -
leg kó pi á ja meg ta lál ha tó a bé csi Österreichisches Staatsarchiv: Finanz- und Hofkammerarchivnak a
Hoffinanz Ungarn ne vű ál la gá ban, fo to kó pi á ja pe dig a MOL-ban. Bár Ta káts köny vé ben, úgy tű nik
egy ere de ti da rab ra utal, az ma már nincs meg. Takáts S.: Ka ni zsai Dorottya i. m. 85. 52. j.

8  Ezek sor rend ben: a bajcsi Min den szen tek pá los ko los tor és an nak egy ká pol ná ja, a valpói (Valpovo)
Szent László-vár ká pol na, a Szent Li pót-egy ház (Neuburg am Inn), a füzitői Szűz Mária-egy ház (ma:
Al más fü zi tő), a bátai Szent Mi hály ben cés ko los tor és a valpói Szent Wolfgang-egyház.

9  Ez a sor rend – az egy há zi ado má nyok el sőbb sé ge – nem meg le pő a veszp ré mi egy ház 1515. évi zsi -
na ti ha tá ro za ta i nak is me re té ben, amely fel hív ja a fi gyel met, hogy a ke gyes ado má nyo kat kell elő ször
fel so rol ni a vég ren de let ben. A veszp ré mi egy ház 1515. évi zsi na ti ha tá ro za tai. Közzéteszi Solymosi
László. Bp. 1997. 21–22.; Solymosi Lász ló: Val lá sos élet az 1515. évi veszp ré mi szinodális könyv tük -
ré ben. In: In memoriam Bartha Gá bor. Barta Gá bor em lé ké re. Szerk. Lengvári Ist ván. Pécs 1996. 117.

10  A vég ren de let utol só, adós sá gok ról szó ló ré szé ben Do rot  tya két mos to ha fia adós sá gát eme li ki. A két
fi ú val szer ző dést kö tött, mely nek ér tel mé ben tíz ezer fo rin tot kö te le sek ne ki fi zet ni, azon ban ed dig
csak öt ezer fo rin tot ad tak. Amíg a ma ra dé kot nem fi ze tik ki, meg hagy ja, hogy ne en ged jék be őket
Valpóra, s ha ezt még is meg te szik, ak kor Is ten át ka lesz raj tuk.

11  Sik lóst Perényi Im re sze rez te meg Both And rás tól (elő ször ost ro mol ta, majd ar ra kényszerítette, hogy
ad ja el ne ki). Ko vács A.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 27.; Kubinyi And rás: Nagy bir tok és fő úri re zi den cia 
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ko za tot íra tott alá ve le, mely nek ér tel mé ben Do rot  tya le mon dott Sik lós ról, a jegy aján dék ként
és ho zo mány ként ka pott Bodolya és Lippó fal vak kal (Ba ra nya m.) pe dig ki elé gí tett nek val lot -
ta magát.12 El te kint ve a csa lá di vi szály tól, a mos to ha gyer me kek örök ség bôl va ló mel lô zô sé nek
az is oka le he tett, hogy aty juk te kin té lyes va gyont ha gyott rá juk, il let ve Perényi Fe renc ek kor -
ra már je len tôs egy há zi mél tó sá got töl tött be.

Uno ka öc  csé nek – Ka ni zsai Lász ló nak – gyer me ke it sem em lí ti a vég ren de let, pe dig tud -
juk, hogy Do rot  tya az ô ne ve lé sük ben is nagy sze re pet ka pott. En nek ma gya rá za ta egy sze rû:
édes any juk ek kor még élt.13 Ké sôbb, 1528-ban úgy tû nik, hogy Do rot  tya meg má sí tot ta az itt be -
mu ta tott vég ren de let ét, mi vel az ak ko ri meg ál la po dás sze rint kö te les volt az ár vák va gyo nát
ôriz ni, s ígé re tet tett, hogy amint el érik nagy ko rú sá gu kat, azt hi ány ta la nul át ad ja ne kik. Ha
Ferenc ez elôtt hal na meg, ak kor Or so lyát ki há za sít ja, és a tel jes va gyont ne ki ad ja át. Ha pe dig
ô hal meg az ár vák ha lá la elôtt, ak kor va gyo na rá juk száll; for dí tott eset ben Do rot  tya volt a tel -
jes va gyon örököse.14 Mi vel azon ban ke vés bir to kot ado má nyo zott, nem fel tét le nül mond el -
lent a vég ren de let nek ez a meg ál la po dás. Or so lya és Fe renc a Ka ni zsai csa lád utol só sar jai vol -
tak. Fe renc fi a ta lon, ugyan ab ban az év ben halt meg, mint Dorottya.15 Or so lya („Or si ka”)
Nádasdy Ta más, a ké sôb bi ná dor fe le sé ge lett.16

Kanizsai Dorottya végrendelete

Ma gyar or szá gon a XV. szá zad kö ze pé től Moh ácsig. A Ta pol cai Vá ro si Mú ze um Köz le mé nyei 2.
(1991) 216.

12  Ko vács A.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 28.
13 Ka ni zsai Lász ló az 1525. évi or szág gyű lé sen tűnt fel utol já ra (Takáts S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 61.),

s ugyan ezen év szep tem ber 21-én halt meg. Drágfi An na 1528-ban kelt vég ren de let ében Ka ni zsai 
Dorot  tyá ra bíz ta gyer me kei ne ve lé sét, ek kor már va ló szí nű leg csak Fe renc és Or so lya élt, mi vel a vég -
ren de let csak őket em lí ti. Uo. 62.; Reiszig E.: A Ka ni zsa i ak. i. m. 80.; ki ad va: Egy ház tör té ne ti em lé kek
a ma gyar or szá gi hit újí tás ko rá ból. I–V. Szerk. Bunyitay Vin ce – Rapaics Raj mund – Ka rá cso nyi Já nos.
Bp. 1902–1912. I. 366–370. 376. sz. Reiszig sze rint Drágfi An na még 1542-ben is élt. Reiszig E.: 
A Ka ni zsa i ak. i. m. 80.; Engel: Adat tár („Osli nem, Ka ni zsai: 6. táb la”).

14  Takáts S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 80.
15 Va ló szí nű, hogy Do rot  tya 1531-ben hunyt el a bé csi le vél tár ban fenn ma radt két le vél sze rint, me lyek nem -

csak Ka ni zsai Do rot  tya, ha nem uno ka öc  cse, Ka ni zsai Fe renc ha lá lá ról is tá jé koz tat ták az ud vart, amely
Fe renc ha lá lá ról még nem hal lott, így an nak ügyét ki vizs gál tat ta. (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-,
Hof- und Staatsarchiv, Ungarische Akten, Allgemeine Akten Fasc. 18. Konv. B. fol. 34–35., uo. Fasc. 18.
Konv. C. fol. 18. – 1531. au gusz tus 10., Linz) Az ügy nek to váb bi nyo ma Bécs ben nin csen. (Az ada to kat
a bé csi le vél tár ból Fa ze kas Ist ván le vél tá ri de le gá tus nak kö szö nöm.) Takáts, Reiszig és Engel sze rint 
Do rot  tya 1532-ben halt meg, s így Fe renc is. 1533-ban Lodovico Gritti fel fo ga dott egy csa lót 80 arany -
fo rin tért, aki ma gát Fe renc nek mond ta, és a tö rök se gít sé gé vel pró bál ta meg el fog lal ni a Ka ni zsai ja va -
kat. Ez a kí sér let si ker te len volt. (Ez utób bi hoz l. Georgius Pray: Epistolae procerum Regni Hungariae.
Pars I–III. Po zsony 1806. II. 43–44.; Hor váth Mi hály: Gróf Nádasdy Ta más’ éle te, né mi te kin tet tel ko rá -
ra. Buda 1838. 63.; Takáts S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 81.; Reiszig E.: A Ka ni zsa i ak  i. m. 80.; Engel: Adat -
tár [„Osli nem, 6. táb la: Ka ni zsai”].; Hor váth Mi hály: Gróf Nádasdy Ta más’ éle te i. m. 59–61.; Kár oly
János: Fej ér vár me gye tör té ne te. I–V. Székesfejérvár 1896–1904. III. 575–577.)

16 Or si ka 1521-ben szü le tett. Takáts S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 65. A Nádasdyval va ló el jegy zés előtt fiú sí -
tot ták, hogy meg őriz ze csa lád ja va gyo nát. Az el jegy zés ről l. Bes se nyei Jó zsef: Nádasdy Ta más a po li ti -
kus és ál lam fér fi. In: Nádasdy Ta más (1498–1562). Tu do má nyos em lék ülés. Sár vár, 1998. szep tem ber
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Az ado má nyo zot tak kö zött van nak Stubenberg Gás pár le á nyai, Er zsé bet és Eufémia.17

Do rot  tya ra gasz ko dá sa a Stubenberg-leszármazottakhoz ta lán ott ke re sen dô, hogy nem vol tak
sa ját gyer me kei, és en nek a csa lád nak az if jai is az ô ud va rá ban nôt tek fel. A Stubenbergek ma -
gyar or szá gi bir to kok kal – Vörösvár (Vas m.), Csá szár vár (Varasd m.) – bí ró stá jer csa lád
voltak.18 Már ko ráb ban is kap cso lat ba ke rül tek a Ka ni zsai csa lád dal, mi vel Gás pár öc  csé nek,
Boldizsárnak19 Ka ni zsai Sá ra volt az el sô felesége.20 A né met nyel vû szak iro da lom ál tal Sá ra -
ként azo no sí tott fe le ség a ma gyar fel dol go zá sok ban Ka ta lin – Ellerbach Já nos öz ve gye és va -
ló szí nû leg Ka ni zsai Im re lánya.21 A csa lád má sik ágá ról szár ma zó Stubenberg And rás fe le sé -
ge, Bor bá la – mi vel Baumkircher Vil mos nak és Ka ni zsai Im re lá nyá nak, Mar git nak a gyer me ke
volt – is a Ka ni zsai csa lád hoz kapcsolható.22 Uno ká juk – az 1499/1500-ban szü le tett Mag dolna
le á nya –, An na 1566-ban kö ve tel te ré szét Nádasdy Ta más tól és Ka ni zsai Or so lyá tól a Ka ni -
zsai-va gyon ból – nagy any ja mi att – hi bás ge ne a ló gi ai le ve ze tés alapján.23

Stubenberg Gás pár fe le sé gei alsólendvai Bánfi Bor bá la (aki nek Stubenberg Gás pár má so -
dik fér je volt)24 és Hippolita von Polhaim vol tak. Gás pár 1524-ben halt meg. Gyer me kei sor -
rend ben: az el sô fe le sé gé tôl Balbina és Felicitas; a má so dik hit ve sé tôl pe dig Fe renc, Er zsé bet
Ka ta lin, Ju li an na, Eu fé mia és Ambrus.25 Gás pár ha lá la kor két lá nya, Er zsé bet és Eu fé mia, „idô -

Kelényi Borbála

10–11. Szerk. Söptei Ist ván. Sár vár 1999. 9–25. Le ve le zé sük má ig is mert, l. „Sze rel mes Orsikám…”
A Nádasdyak és Sze ge di Kő rös Gás pár le ve le zé se. Szerk. Vida Ti va dar. Bp. 1988.

17  A Stubenberg csa lád dal kap cso la tos kér dé sek ben kö szö nöm Péterfi Ben ce se gít sé gét, nem kü lön ben
azt, hogy két, a gra zi Steiermärkisches Landesarchivban le vő le vél re fel hív ta a fi gyel me met, és azo -
kat el ér he tő vé tet te szá mom ra.

18  Csak az 1655. évi or szág gyű lé sen a 119. tör vény cikk ben hon fi ú sí tot ták őket. Nagy Iván: Ma gyar or -
szág családai czímerekkel és nemzékrendi táb lák kal. I–XIII. Pest 1857–1868. X. 381., Hermann 
Zsu zsan na: Ke se reg je nek vét kük bün te té sén. Íté let Vörösvárról és vég zés Rá ko son. In: Ta nul má nyok
Bor sa Iván tisz te le té re. Szerk. Csukovits Eni kő. Bp. 1998. 82.

19  Wurzbach, Seifert és Siebmacher sze rint Gás pár az idő sebb, de ez el len ke zik az ok le ve lek ada ta i val.
Johann Seifert: Kurtze Genealogische Beschreibung derer Herren von Stubenberg [et]c. [Regensburg]
1703. 11.; Hermann Zs.: Ke se reg je nek i. m. 98.

20  Ka ni zsai Sá rát em lí ti Loserth is, bár hoz zá te szi, hogy csak a rö vid Stubenberg ge ne a ló gi á ban van adat
er ről, ok le ve les for rás nem tá maszt ja alá. Gyer me kük, Erasmus 1521-ben szü le tett. (Seifert, J.: Kurtze
Genealogische i. m. 11.; Constantin Wurzbach: Biographisches Le xi kon des Kaisertums Österreich.
I–LX. Wi en 1856–1891. XL. A Stubenberg gró fok csa lád fá ja; Johann Loserth: Geschichte des
altsteirischen Herren- und Grafenhauses Stubenberg. Graz [1911]. 157.)

21  Ka ni zsai Im ré nek egy fia volt, Mik lós. Engel Ellerbach Já nos fe le sé ge ként Ka ta lint je löl meg csa lád -
név nél kül, aki nek má so dik fér je veresvári Stubenberg Bol di zsár volt és 1529 előtt halt meg. Reiszig
Ede: A Ka ni zsa i ak a XV. szá zad ban. El ső köz le mény. T 55. (1941: 1–2. sz.) 29.; Hermann Zs.: Ke se -
reg je nek i. m. 98.; Engel: Adat tár („Ellerbach [monyorókeréki]”).

22  Seifert, J.: Kurtze Genealogische i. m. 10.; Loserth, J.: Stubenberg i. m. 156.; Reiszig E.: A Ka ni zsa -
i ak i. m. 29.; Ér sze gi G.: Sár vár i. m. 107–109.

23  Ka ni zsai Im re va si is pán ugyan is Do rot  tya déd ap já nak, Ist ván nak Mik lós ne vű test vér ének az uno ká -
ja. Hermann Zs.: Ke se reg je nek i. m. 98; Engel: Adat tár („Osli nem, 6. táb la: Ka ni zsai”).

24  Engel: Adat tár („Ha hót nem, 4. táb la: Bánfi [alsólendvai]”).
25  Seifert, J.: Kurtze Genealogische i. m. 11., 14.; Wurzbach, C.: Biographisches Le xi kon i. m. XL.

A Stubenberg gró fok csa lád fá ja: 125. Loserth sze rint eg  gyel több gyer me ke volt, mi vel Er zsé be tet és
Ka ta lint kü lön sze mély nek vet te. Loserth, J.: Stubenberg i. m. 157.
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sebb nô vé rük”, Ka ni zsai Do rot  tya ud va rá ban, Valpó vá rá ban tar tóz kod tak. Itt tud ták meg
Wolfgang uno ka fi vér ük tôl ap juk ko rai ha lá lát. A szo mo rú hír re Do rot  tya vi gasz ta ló le ve let
küldött,26 mely ben báty ja i nak és nô vé re i nek ne vez te a Stubenberg-gyermekeket.27 Gon dos ko -
dá sát aján lot ta fel a nem ud va rá ban ne vel ke dô Stubenberg-sarjaknak is, ami újabb bi zo nyí té -
ka a csa lád dal va ló szo ros kapcsolatának.28 Sôt, Er zsé bet és Eu fé mia ugyan ek kor kelt le ve lük -
ben azt ír ták, hogy Do rot  tya nem nô vé rük ként, ha nem any juk ként vi sel ke dik velük.29 Hogy
le he tett-e konk rét oka Do rot  tya rend kí vü li fi gyel mé nek a Stubenberg csa lád iránt, azt nem tud -
ni pon to san. Min den va ló szí nû ség sze rint egy új ma gyar ne me si csa lá dot akart ki ne vel ni. Azon -
ban – mint tes ta men tu má nak szá mos más ren del ke zé sét il le tô en is – Moh ács meg vál toz tat ta
aka ra tát, mi vel a csa ta vesz tés után a Stubenberg-lányok el tûn tek udvarából.30

A vég ren de let – mely kö rül be lül fél év vel a fen ti két le vél után író dott – csak két
Stubenberg-lányt em lít: az idô sebb Er zsé be tet és a fi a ta labb Eu fé mi át, soror meg ne ve zés sel. Azt
ír ja, hogy ha le het sé ges, ak kor még éle té ben férj hez ad ja ôket, de ha nem, ak kor gon dos ko dik
ró luk. A két nô vér nem egy for mán ka pott tár gya kat; er re az le het a ma gya rá zat, hogy Eu fé mia
még nem ér te el a férj hez me ne te li kort, így az ô ke len gyé je a vég ren de let írá sá nak ide jén még
kö zel sem volt an  nyi ra tel jes, mint Er zsé be té. Ô ugyan is az idô sebb, aki ko rát te kint ve már
férj hez adható,31 és ha Do rot  tya ad ja férj hez, ak kor min den ru há ját el vi he ti.

Do rot  tya ado má nyai meg vi lá gít ják a ko ra be li ke len gye – vagy, ahogy ré gen hív ták: jegy -
ru ha – ös  sze té tel ét. Ez job bá ra ru ha da rab ok ból, fe hér ne mû bôl, arany és ezüst tár gyak ból
állt.32 Nincs ez más ként je len eset ben sem. Mind két Stubenberg-lánynál egy for mán elô for -
du ló té te lek: ezüst mos dó tál és kor só, két po hár, egy ser leg, 12 ka nál, két vö rös majc33 öv, egy
nagy gyön gyös pár ta, egy arany torques, két fô kö tô, hat rôf34 grá nát posz tó ru há nak, 100 fo -
rint ré gi (a pénz újí tás elôt ti) pénz ben, egy gyé mán tos arany gyû rû, két lá da (az egyik cif ra).
Az ágy ne mû bôl Eu fé mia két szer an  nyit ka pott, de a töb bi tárgy ból is je len tô sen töb bet. A ke -
len gye ré szei vol tak: min den na pi hasz ná la ti tár gyak, ék sze rek, ágy ne mû, ru ha, utób bit fô leg
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26  1525. má jus 25. Johann Loserth: Das Archiv des Hauses Stubenberg. Graz 1906. 34.; Loserth, J.:
Stubenberg i. m. 159. Az ere de ti irat: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, Archiv Stubenberg Familie
(a to váb bi ak ban: StLA FA Stubenberg), Kar ton 112, Heft 115.

27  Loserth, J.: Stubenberg i. m. 160.
28 Uo. 160–161.
29  StLA FA Stubenberg, K. 112, H. 115.
30  Loserth, J.: Stubenberg i. m. 159.
31  Wer bő czy sze rint tör vé nyes élet kor a 16. szá zad ele jé ig a fi úk nál a 12. élet év be töl té se után kez dő dött,

a lá nyok nál a 14. után, in nen től kezd ve mind két nem nél a 12. élet év után. Wer bő czy Ist ván:
Tripartitum. A di cső sé ges Ma gyar Ki rály ság szo kás jo gá nak hármaskönyve. Bev. Bónis György. Ford.
Csiky Kál mán. Bp. 1990. 238–239.

32  Takáts Sán dor: Nagy as  szo nya ink ról. In: Uő: Ma gyar nagy as  szony ok. Bp. 1926. 28.
33  A majcz arany- és ezüst fo nál ból ké szült dí szí tés volt, me lyet leg in kább öve ken és szo rí tó kon hasz nál -

tak, de nem ma gát az övet je len tet te, ha nem csak a raj ta le vő dí szí tést. Takáts Sán dor: Nyelv tör té net.
Sz 40. (1906) 201.

34  1 rőf = 62,52 cm (ki rá lyi hossz mér ték -rend szer), 78,3 cm (po zso nyi hossz mér ték -rend szer). Bog dán
Ist ván: Ma gyar or szá gi hossz- és föld mér té kek a XVI. szá zad vé gé ig. Bp. 1978. 35., 37., 102–112.
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az es kü vô re szán ták. Eu fé mia az es kü vô nap já ra 20 in get is kap, ami bôl 8 huszárimeg már
ké szen volt.35

A töb bi ud var be li lány nak járt há rom-há rom, egy for ma szí nû (vö rös, zöld, szeg fû szín)
szok nya, il let ve egyéb ru ha da rab ok. Ôk ál ta lá ban eh hez fe jen ként 10 fo rin tot kap tak. Ka ni zsai
Do rot  tya ud var mes ter as  szo nyá nak (senascalla), Do rot  tyá nak ru há kat, ágy ne mût és 10 fo rin -
tot ha gyott. Há rom ta ka rí tó lány nak fe jen ként 20 fo rint, az ap ró dok nak és a de á kok nak pe dig fe -
jen ként 100 fo rint járt „ré gi pénz ben”. Ezen felül Sztrezemley Pal kó nak egy lo vat ha gyott. Bir -
to kot csak a csa lád két hû sé ges fa mi li á ri sa, Henyei Ber nát és Macskássy Lász ló ka pott.

Ka ni zsai Do rot  tya vég ren de le te nem mel lô zi a ko ra be li ud var tar tás nél kü löz he tet len sze -
mé lye it, a fa mi li á ri so kat sem. A vár nagy kö zé jük tar to zott, aki a vár és a hoz zá tar to zó ura da lom
irá nyí tó ja volt – tisz te ál ta lá ban el vált a me gyei ve ze tés tôl. Kü lön le ges he lyet fog lalt el a fa mi -
li á ri sok kö zött, hi szen nem csak a vár és ura da lom, de az úr tá gabb és szû kebb csa lád já nak a vé -
del me is rá volt bízva.36 Ke ve set tu dunk bel sô ura dal mi irá nyí tó mun ká já ról. Urá nak min den ben
he lyet te se volt, ô kí sér te úr nô jét, ô in téz ke dett a bir tok ba ik ta tás kor is. A Ja gel ló-kor ban évi jö -
ve del me meg kö ze lí tet te egy te kin té lyes kö zép bir to kos bevételét.37 A de á kok – akik szin tén a fa -
mi li á ri sok kö zé tar toz tak – uruk ma gyar, la tin és né met nyel vû le ve le zé sét intézték.38

Henyei Ber nát valpói vár nagy – akit gyer mek ko rá tól Do rot  tya ne velt, és mi kor fel ser dült,
ha ma ro san ki mu tat ta je les tu laj don sá ga it, a szerviensek kö zül min dig ki emel ked ve – szol gá la -
tai ju ta l má ul kap ta örök jo gon Lippó, Szentmárton, Márok, Abony, Csat lós, Szentdemeter 
(Ba ra nya m.)39 bir to ko kat azok min den hasz ná val és tar to zé ká val, örök és meg vál toz tat ha tat -
lan jog gal meg erô sít ve. Henyei Ber nát ról a vég ren de le ten kí vül is is mert né hány adat.40

Kanizsai Do rot  tya ud va rá ban szol gált fa mi li á ris ként, aki egy 1522-es le ve lé ben ôt kül di az
ügyek elintézésére,41 majd a Ka ni zsai Lász ló 1523-as szám adá sa i ban is feltûnik.42 1523-ban
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35  A fő úri la ko dal ma kon a fér fi ak kö zött aran  nyal és se lyem mel hím zett drá ga in ge ket osz tot tak ki (Takáts
S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 88.) A kor szo ká sa sze rint a me nyeg ző al kal má val a fér fi ak hím zett in get,
a nők gyű rűt kap tak aján dék ba, még a 16. szá zad ban is. Takáts S.: Nagy as  szo nya ink ról i. m. 23.; Uő:
A me nyeg ző meg hí vá sok és la ko dal mi szo ká sok ré gen te. In: Uő: Mű ve lő dés tör té ne ti ta nul má nyok a
16–17. szá zad ból. Szerk. Benda Kál mán. Bp. 1961. 321.; Takáts Sán dor: A ma gyar felimeg. In: Uő:
Tör té nel mi mi ni a tű rök. [Bp.] é. n. 463–472. ugyan ezt l. még: In: Uő: Mű ve lő dés tör té ne ti ta nul má nyok
i. m. 226–231., 471.
A 15. szá zad vé gi, 16. szá zad ele ji em lé kek két fé le in get em lí tet nek, mind ket tő női ing: huszárimeg,
csa hol. A huszárimeg test hez ál ló, a má sik bő. (Takáts S.: A ma gyar felimeg i. m. 464.)

36  Ér sze gi G.: Sár vár i. m. 119–121.
37  Kubinyi And rás: A Ja gel ló-ko ri Ma gyar or szág tör té ne ti váz la ta. Sz 128. (1994) 293.
38  Var ga J. Já nos: Servitorok ka to nai szol gá la ta a XVI–XVII. szá za di du nán tú li nagy bir to kon. Bp. 1981. 14.
39  Bodolyára és tar to zé ka i ra l. Csánki II. 454., 461.
40  Ber nát Szepetken (Za la me gye) volt bir to kos. Ma gyar or szág bir tok vi szo nyai a 16. szá zad kö ze pén. I–II.

Szerk. és bev. Maksay Fe renc. Bp. 1990. II. 998.
41  Valpó, 1522. má jus 31. Takáts S.: Ka ni zsai Do rot  tya i. m. 61–62.
42  Ber nát Ka ni zsai Lász ló ud va rá ban asz tal nok mes ter vagy kul csár le he tett, mi vel fel ada tai nagy részt

kony hai te en dők kel áll tak kap cso lat ban. Nógrády Ár pád: Ka ni zsai Lász ló szám adás köny ve. Bp. 2011.
120., 122–123., 125–126., 128–132., 140.

456

Draskoczy_60_341-685_:press 2012.04.15. 12:40 Page 456 (Black plate)



egy bir tok cse re kap csán is meg em lí tik a ne vét, egy Ba ra nya me gyei bir tok ko ráb bi tulajdo no -
sa ként.43 A kö vet ke zõ adat 1527-bôl szár ma zik, ami kor ígé re tet kap az ál ta la meg szer zett 15 ha -
jó kifizetésére.44 1543-ban Sik lós vé dôi kö zött tûnt fel.45 Mind eköz ben Ber nát Háshágyi Dé nes
öz ve gyé vel, Ká nya föl di Kerecsenyi Ka ta lin nal és fi a i val, Fe renc cel, Ba láz  zsal és Im ré vel pe -
res ke dett öt tál, hat tá nyér és ti zen há rom po hár mi att, ami ket még Ka ni zsai Do rot  tya ha gyott
rá.46 1546-ban egy ha tal mas ko dá si ügy ben lát juk vi szont Ber ná tot, kárvallottként.47 1550-ben
Gersei Pe tô Ta más lá nya Henyei Ber nát fe le sé ge ként kér te test vé ré tôl, Be ne dek tôl az ôt il le tô
leánynegyed ki adá sát több Za la me gyei hely ség birtokaiból.48 Ér de kes, hogy a fent em lí tett tár -
gyak nem sze re pel nek a vég ren de let ben, sôt ab ban sem mi lyen tár gyat nem kap Ber nát az em -
lí tett bir to kon kí vül.

Macskássy Lász ló még Do rot  tya jó em lé ke ze tû fér je, Ge réb Pé ter fa mi li á ri sa volt, ké sôbb
pe dig Do rot  tya hû szol gá ja, ezért Ventye (Ba ra nya m.)49 bir to kot kap ta an nak min den hasz ná -
val és tar to zé ká val.

A Stubenbergek és Henyei Ber nát ki vé te lé vel a töb bi, vég ren de let ben em lí tett sze mély rõl
ke ve set tu dunk. A Ka ni zsai csa lád fa mi li á ri sai kö zül so kan ké sôbb va ló szí nû leg a Nádasdy csa -
lád nál ke re sen dôk, mi vel fel té te lez he tô, hogy a Ka ni zsai-va gyon meg szer zé sé vel a csa lád szol -
gá lói kö zül so kan a Nádasdyakhoz szegôdtek.50 A ve ze ték ne vek kö zött a leg több va la mi lyen
szár ma zá si he lyet je löl (Bos nyák, Pozsgai, stb.) mi vel azon ban ne me si csa lá dok ról van szó,
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43  1523. jú li us 27. Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára. 1254–1526. Szeged
2006. 446. 916. sz. (DF 260 196.)

44  Buzási Já nos: A Bi ro dal mi Ud va ri Ta nács és a Bi ro dal mi Ud va ri Kan cel lá ria le vél tá ra. Bp. 1979. 74.
45  Szakály Fe renc: A dél-du nán tú li had szín tér. 1526–1543. In: Ta nul má nyok Pécs tör té ne té ből. 7. Pécs a

tö rök kor ban. Szerk. Szakály Fe renc. Pécs 1999. 43., 47.; Szi ta Lász ló: Sik lós a tö rök meg szál lás ko rá -
ban (1543–1686). In: Vá ros a Tenkes al ján. Sik lós év szá za dai. Szerk. Vonyó Jó zsef. Sik lós 2000. 78.
Sik lós por ko láb ja ként Perényi Pé ter val la tá si jegy ző könyv ében em lí te nek egy bi zo nyos Henicy Berná -
tot, aki min den bi zon  nyal Henyei Ber nát tal azo nos. Perényi Pé ter val la tá si jegy ző köny ve (Bécs, 1542.
ok tó ber 18. – Esz ter gom, 1542. ok tó ber 23.). In: Sztárai Mi hály: His tó ria Perényi Fe renc ki sza ba du -
lá sá ról – Perényi Pé ter éle te és ha lá la. Vál., jegyz. Téglásy Im re. Ford. Bor zsák Ist ván et al. [Bp.]
1985. 155., 157.

46  Bilkei Irén: A za lai köz ne mes ség tár gyi kul tú rá ja, élet mód ja a 16. szá za di hiteleshelyi ok le ve lek alap -
ján. LSz 52. (2002: 1. sz.) 10–22. 17. és 22. sz.; Uő: A zalavári és kapornaki kon ven tek hiteleshelyi
le vél tá ra i nak oklevélregesztái 1542–1544. Za la eger szeg 2002. 69. 310. sz.; Őriné Bilkei Irén: A
zalavári és a kapornaki kon ven tek hiteleshelyi te vé keny sé ge és ügy fe lei, a me gyei ne mes ség a Mohács
utá ni év ti ze dek ben. EL TE BTK. Dok to ri Dis  szer tá ció. Bp. 2007. 376. El ér he tő: http://doktori.btk.elte.hu/
hist/bilkei/diss.pdf (a le töl tés ide je: 2011. szep tem ber 30.)

47  Bilkei Irén: A zalavári és kapornaki kon ven tek hiteleshelyi le vél tá ra i nak oklevélregesztái 1545–1548.
Za la eger szeg 2008. 58. 443. sz.

48 Uő: Zalalövő tör té ne te 1490–1566. In: Zalalövő tör té ne te az ókor tól nap ja in kig. Szerk. Mol nár András.
Zalalövő 1998. 97.

49  Bodolya tar to zé ka l. 42. j.
50  Ma gyar or szág bir tok vi szo nyai i. m. I. 40.; Dominkovits Pé ter – Pálffy Gé za: Küz de lem az or szá gos

ha ta lo mért. A Nádasdy csa lád, a ma gyar arisz tok rá cia és a Nyu gat-Du nán túl ne me si tár sa dal ma a 16–
17. szá zad ban. (2. rész) Sz 144. (2010) 1101.
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va ló szí nû leg nem a konk rét sze mély szár ma zá si he lyét je lö lik; ugyan ez igaz a fog lal ko zást 
je len tô ne vek re is (Por ko láb, stb).51 Fel té te lez he tô en Szé kely Ju lis ka, Bol di zsár és And rás egy
csa lád ból szár maz tak, aho gyan Pozsgai An na és Ka tus is.

Ös  szeg zé sül meg ál la pít ha tó, hogy Ka ni zsai Do rot  tya vég ren de le te nem csak a tár gyi anyag
vizs gá la ta mi att ér de kes. Be mu tat ja ko rá nak „is ko la rend szer ét” – eb ben az idô ben a fô ne mes -
ség és ne mes ség nem is ko lák ban, ha nem más ne me sek ud va rá ban ne vel ke dett –, az ud va ri elô -
re ju tás egy út ját – ha ez Stubenberg Fe renc esetében52 nem is va ló sult meg – és rá vi lá gít a csa -
lá di és tár sa dal mi kap cso la tok ra. Mind ezt egy, a ko rá ban ki emel ke dô en mû velt, szé les lá tó kö rû
as  szony sze mén ke resz tül, aki el sô sor ban a Ma gyar Ki rály ság, és nem sze mé lyes ér de ke it fi -
gye lem be vé ve kí ván ta for mál ni és ne vel ni ko ra fi a tal sá gát. Bár vég ren de let ében tett ado má -
nya it meg sem mi sí tet ték, és ren del ke zé sei nagy ré szé nek vég re haj tá sát el le he tet le ní tet ték a
mohácsi csa ta vesz tés kö vet kez mé nyei, cél ki tû zé sei je len tôs ré szé nek meg va ló su lá sát Ka ni zsai
Or so lya élet út ja pél dáz za, aki nek ne ve lé sé ben Do rot  tya nagy sze re pet ját szott.

Kelényi Borbála

51  A sár vá ri ura da lom job bágy ne ve i re l. még: Ér sze gi G.: Sár vár i. m. 145–146.
52  Ka ni zsai Do rot  tya Stubenberg Fe ren cet a ma gyar ud var ba szán ta. Le ve lé ben kér te a Gás pár ha lá la

után csa lád fői sze re pet be töl tő Stubenberg Wolfgangot, hogy en ged je Fe ren cet Valpóra, hogy ott 
– töb bek kö zött – az or szág nyel vét – az az a la tint – ta nul ja. Meg ígér te, hogy fiú test vé re ként fog ja tar -
ta ni és ud var ké pes ko rig ne ve li, va la mint gond ja lesz rá, hogy az ud var ban ked ve ző fo gad ta tás ra lel -
jen, mi vel mind a ma gyar ud var ban tar tóz ko dó mos to ha fi ai, mind az ott le vő ba rá tai hall gat nak rá.
(Loserth, J.: Stubenberg i. m. 160–161.; StLA FA Stubenberg, K. 112, H. 115.)
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