Tarcai Janos, az utolso szekely ispan 1

(Genealogiai es prozopografiai tanulmany)
KUBINYI Andras

Mint ismeretes, 1467 utan az erdelyi vajda toltotte be egy szemelyben
a szekely ispan tisztet is. Egyetlen kivetel l 504-ben tortent, amikor II. Ulaszlo
egy idore elvette Szentgyorgyi Peter grof erdelyi vajdatol a „comes
siculorum" meltosagat, es Tărcai Janos szemelyeben ujra onallo szekely
ispant nevezett ki, aki ket evig maradt hivatalaban. 2 Annak ellenere, hogy
Tărcai Jănost fontos politikai szemelyisegkent tarthatjuk nyilvan, valamint,
hogy szokatlanul nagyszamu okleveles adat maradt fenn rola, szemelye es
csaladja meg mindig sok kerdojelet vet fel. Az egyik ilyen a neve. Mint latni
fogjuk, apjat Totselymesi Aprod Miklosnak hivtak, a Tărcai nevet Janos es
batyja Marton vette fel. A csalad Saros megyei birtokos volt, akar egy masik,
ugyancsak Tarcainak nevezett familia. A ket Tărcai csalad kozott jelenlegi
tudasunk alapjan semmifele rokoni kapcsolat nem mutathato ki. 3 A ket Tărcai
Tărcai Jănos neve problematikus. Nem az a baj, hogy a forrăsok tobbnyire Tharczaynak,
illetve sirkoven Tharczainak irjăk, mi pedig a szakirodalom szokăsainak megfeleloen a mai
helyesirassal. A nehezseget az jelenti, hogy a nevet epp ugy olvashatjuk Tarcainak, mint
Tărcainak. Magam eddig a Tarcai format alkalmaztam, az 1918 elott ervenyes helyesirăs szerint
azonban mind a nevad6 falut, mind a mellette levo foly6t Tărcănak neveztek. Csănki Dezso
mind a falu, mind a r6la nevezett csalăd eseteben a Tărca(i) format hasznălta: Magyarorszag
tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban. I-V. Budapest, 1890-1913. (A tovăbbiakban
Csănki: Tortenelmi foldrajz). I. 313, 327. A măsik nehezseg a csalăd T6tselymesi elonevevel
van. A csalăd osenek testveret, a ttirtenetir6 Janos kilkillloi f0esperest, T6tsolymosi Apr6d
Jănosnak szokta a szakirodalom nevezni. Vo. Kumorovitz L. B.: Totsolymosi Aprod Janos
kiikiilliJifiJesperes kancellariai miikodese. In Leve/tari Kozlemenyek. 51-52 (1980-1981). 5-29.
Mivel Tărcai Janos elonevet kozel szâz oklevelben T6tselymesi formăban irtăk, magam ezt
kovetem.
2
Balăs G.: A szekelyek nyomaban. Budapest, 1984. 130. (A tovăbbiakban Balăs: A szekelyek);
Korde Z.: A szekely ispani meltosag tortenete a kezdetektiJI 1467-ig. PhD. ertekezes a
Debreceni Egyetemen.
3
Nagy I.: Magyarorszag csaladai czimerekkel es nemzekrendi tizblakkal. XI. Pest, 1865. 45. (A
tovăbbiakban Nagy I.: Magyarorszag csalizdai) Tărcai Jănost a măsik, Tarkoi Tărcai csalădhoz
koti, noha helyilket nem tudja a csalădfăn kijelolni. Megadja viszont felesege, Bethlen Săra es
het gyermeke nevet. - Csănki: Tortenelmi foldrajz. I. 327-328„ îs osszekeveri, Tarkoi cimsz6
alatt, a ket Tărcai csalădot. - Engel Păi: Magyar Kozepkori Adat/ar CD-Romjăban (a
tovăbbiakban Engel P.: Magyar Kozepkori Adat/ar), a Kozepkori magyar genealogia reszben
T6tselymesi (Aprod, Tărcai) nev alatt hozza Tărcai Jănost, Mikl6s tiăt, 1487-1508 kozti
adatokkal. Felesege Bethlen Săra (1494--1524), gyermekei kozill azonban csak Katalint es
Borbălăt emliti 1496-os evvel. A măsik Tărcai csalăd Rikalf rokonsăga cimsz6 alatt a 4. tăblăn,
Tărcai nevvel talălhat6. Kozillilk Janos kortărsa az 1493-ban meghalt Tamas es ennek
Mohăcsnăl elesett fia, Mikl6s.
1
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csalăd

cimere is kiilonbozo. A szekely ispăne a Lavei Păi ăltal kozolt es leirt:
„vaskos nyak fdlott furcsa, szembenezo fej, ket hegyes fiillel es csigăs
kosszarvakkal, az orr alatt bajusszerii szăj/ajak alo! ketoldalt felkorben
felhajlo agyarral." 4 Ezzel szemben a Tarkoi Tărcaiak - Tărcai Tamas sirkove
tanusăga szerint - „ket magas fenyo fa kozott hătulso lăbon ăgaskodo es elso
lăbaival a făkat megragado medve" ăbrăzolăsu cimert hasznăltak. 5 Ettol
fiiggetleniil lehetett leânyăgi rokonsâg koztiik, ez azonban jelenlegi
ismereteink alapjân nem igazolhato. Azt sem bizonyithatjuk, hogy kozos
birtokaik lettek volna, noha azok egymăs kozelebe estek.
Tărcai Jănosrol es csalădjărol Daroczy Zoltăn irt a legnagyobb
alapossăggal, es rămutatott a tOrtenetiro Janos kiikiilloi foesperessel vaio
rokonsăgăra. 6 idezte az elso adatot is a kesobbi szekely ispănra: Totselymesi
Aprod Miklos fia Tărcai Janos 1486-ban Szepes megyei birtokokat adott el. 6
A kovetkezo evben, 1487. szeptember 1-en Somi Szecsi Janos 5000
aranyforintert zalogosit el Totselymesi nehai Aprod Miklos fiainak, Tărcai
Martonnak es Jănosnak ket Săros, valamint ot Zemplen megyei egesz
-birtokot, koztiik (Găl)Szecset, tovabbă kilenc Zemplen, egy Ung, negy Bereg,
egy Pest es ket Pilis megyei birtokreszt. A Pest megyei nem mas mint
Szentfalva, Pest văros kiilvărosa. 7 Fennmaradt Matyăs kirăly 1487. december
3-i iktatoparancsa Totselymesi Aprod Miklos fiai, Tărcai Marton es Janos
reszere. A birtokok kozt vannak elteresek, Szecsnek peldaul csak a fele
szerepel. A leleszi kăptalan 1488. augusztus 26-i jelentese szerint az
iktatasnak Szerdahelyi Ferenc es tarsai mondtak ellent. 8 Ennek ellenere
Galszecs mezovaros lett es maradt Tărcai Jănos es ozvegye rezidenciaja. 9
A Tărcai testverek ezzel egy jelentos, elokelo nemesi-birtokhoz
jutottak. A Galszecsi Szecsiek Somi agăbol szărmazo Janos lenyegeben
atjatszotta a csalădi vagyont a keziikre. Feltiino a - kiilOnben nem jelentos elteres Szecsi bevallasa es a kirălyi iktatoparancs kozott. Tărcai Janos kesobb
birtokoskent es nem zalogbirtokoskent viselkedik, igy elkepzelheto, hogy
4

L. Lovei Păi: T6tselymesi Tharczai Janos szekelyispan (+ l 510) sirk6ve cimii, ugyanitt kOzOlt

tanulmănyât.
5

Nagy I.; Magyarorszag csaladai. XI. 46. - Megjegyzem, hogy az 1493-bol vaio hethărsi sirko
fenykepen en ezt a leirăst nem · tudom kivenni, az viszont biztos, hogy nem azonos Tărcai
Jănoseval. In voi. Schallaburg '82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 14581541. Katalog. Wien, 1982. 684., 838. sz.
6
Dar6czy Z.: Janos kiikiillei foesperes es csaladja. ln Turul. 31 (1913). 138-139. (A
tovăbbiakban Dar6czy: Janos kiikiillei foesperes).
7
Jak6 Zs.: A kolozsmonostori konvent jegyzok6nyvei (1289-1556). II. Budapest, 1990. 2657.
sz. (A Magyar Orszăgos Leveltâr Kiadvânyai II. 17).
8
lvănyi B.: Eperjes szabad kiralyi varos leveltara. II. Szeged, 1932. 636, 645. sz. (A
tovăbbiakban Ivănyi: Eperjes).
9
Innen kelteznek a legtObbszOr. Nehâny pelda: 1495, Magyar Orszâgos Leveltăr, Diplomatikai
Fenykepgyiijtemeny (a tovăbbiakban: DF) 216003; 1501, DF. 216522; 1502, DF. 216566. Ozvegye Săra pi. 1512-ben keltez innen: Ivănyi: Eperjes. II. 1069. sz.
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1487. szeptember l. es decembcr 3. kozott valami tortent. Engel Păi
genealogiai gyujtese szerint Szecsi Jănosra 1484 es 1487 kozott, testverere,
Zsofiăra pedig, aki Szeretvai Ramocsa Boldizsăr felesege volt, 1484 es 1498
kozt maradt fenn adat. 10 Ez val6szinusiti, hogy a Tărcai testverek rokonsăgban
âlltak a Somi Szecsiekkel. Egy 1497. februăr 10-i oklevel szerint Szeretvai
Ramocsa Boldizsăr fia Ferenc tiltakozik, hogy Totselymesi Tărcai Janos es
anyja Zsofia a zempleni Szecs mezovăros es a beregi Som birtokot illetoen
egyezseget kossenek. 11 Hipotezis formăjăban a szovegezes alapjăn felvethet6,
hogy Zsofia asszony Tărcai Jănos anyja lett volna, igy leănyăgon orokolte a
Szecsi vagyont. Ezek szerint Zsofiănak Ramocsa Boldizsăr măsodik ferje lett
volna. A Tărcai testverek apjăra, Aprod Miklosra, 1475. julius 21-erol
szărmazik utolso adatom, 12 igy - amennyiben 6 lett volna Szecsi Zsofia els6
forje - meg szoba johet egy măsodik hâzassăg Ramocsăval az 1480-as
evekben. Kisse erositi ezt a megis csak bizonytalan feltevest az az adat, amely
szerint Aprod Miklos 1472-ben a Săros megyei szedlicei tized berletet
magănak kerte az egri egyhăzmegyetol. 13 Ebben az a lenyeg, hogy a nepes, 66
14
portăval rendelkez6 Szedlice 1427-bcn a Gălszecsi csalăd birtokăban volt. A
falu nem tartozott az 1487-ben a Tărcaiak kezere jutott Szecsi javak koze,
Aprod Miklos viszont nyilvăn azert akarta itt beszedni a tizedet, mert akkor
mar 6 volt a birtokos. Nem zărhato ki, hogy ehhez Szecsi Zsofia kezevel jutott
hozzâ. Itt jegyzem meg, hogy Tărcai Jănos az 1490-es evekben es a kovetkez6
evtizedben rendszeresen berelte az egri pi.ispoksegtol az egesz gălszecsi
tizedkeri.ilet dezsmăjăt. 15 1493-ban ezen kivi.il berbe vette a tolcsvai es a
szerdahelyi tizedeket is. Az elobbiben Szatmări Gyorgy, a kirălyi kancellăria
conservatora, azaz a kesobbi kancellăr, az utobbiban a homonnai plebânos
volt a tărsa. 16
Tărcai Mărton volt az idosebb a ket testver kozi.il, mivel nevet mindig
elobb emlitik, es 6 jutott eloszor jelentos ăllami tisztseghez. 1481 es 1490.
januâr 18. kozott erdelyi sokamaraispânkent mutathato ki, ekkor bizta râ
Mâtyâs kirăly a kolozsvări Farkas utcai ferences templom epitesenek

Engel P.: Magyar Kozepkori Adattar, Baksa rokonsăga, 10. tabla. A Ramocsăknăl kidertll,
hogy Boldizsăr 1487 elott halt meg.
11
lvănyi: Eperjes. li. 752. sz.
12
Uo. I. 523. sz.
13
Ivănyi B.: Bartfa sz. kir. varos /eveltara. I. Budapest, 1910. 1883. sz. (A tovăbbiakban
Ivănyi: Bartfa).
14
Engel P.: Kamarahaszna-ăsszeirasok 1427-bOI. Budapest, 1989. 135. (Uj Tortenelmi Tăr 2):
15
Kandra K.: Bak6cs-codex vagy Bak6cs Tamas egri piispăk udvartartt:isi szamad6 konyve
1493-6 evekbOI. In voi. Adatok az egri egyht:izmegye tărtenelmehez. III. filzet. Eger, 1888. 335,
340, 383. - Estei Hippolit piispăk egri szamadaskănyvei !50~1508. Eger, 1992. 22, 60, 73,
I 59, 229, 297. A ket utols6, 1507-es adatban măr magnificuskent emlitik.
16
Kandra K.: Bak6cs-codex, 335-336.
10
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megszervezeset. 17 Az erdelyi comes camerarum salium a kirălyi kincstărban a
kincstart6 es helyettese utăni legfontosabb tisztseg volt, ăltalăban o toltotte be
az erdelyi kirălyi jovedelmek adminisztrătora cimet is. 18 Tărcai Mărtonnăl
ugyan nem szerepel ez ut6bbi cim, de mivel o szedette be az erdelyi ad6t, de
facto megis az erdelyi kirălyi jovedelmek kezelojenek szămitott. 19 Mivel a
kincstart6 akkor Nagylucsei Orban volt, 20 igy az o szolgălatăban ăllott. Tărcai
Mărton es Janos 1489-ben 396 forintert văsăroltak egy budai kohăzat. 1490.
december 25-en azonban II. Ulăszl6 kirăly elkobozta toliik, ugyanis Janos
Albert tr6nkovetelohoz ălltak ăt, a hăzat pedig epp Nagylucsei Orbănnak es
rokonsăgănak adomănyozta. Nagylucsei azonban - bizonyăra a Tărcaiakhoz
filzodo kapcsolatai miatt - ugy lătszik, hogy rovidesen visszaadta, mert 1493ban a hăzat Tărcai Jănos a pălosoknak adomănyozta. Ezert a păios generălis
1493. măjus 29-en a rend lelki javaiban reszesitette T6tselymesi Aprod
Mikl6s fia Jănost es feleseget, Sărat. Ez az utols6 adat tudtommal, hogy
eredeti neven, es nem Tărcaikent fordul elo. 21 Mărton ez idoben halhatott
meg, azt nem tudjuk, hogy nos volt-e, gyerekeire sem maradt adat.
Tărcai Janos Mâtyăs kirăly szolgălatăba lepett, 1489-ben kirălyi
22
kamarăskent emlitik. A kirăly, az elfoglalt Als6-Ausztriăban, bătyjăhoz
hasonl6an a penziigyigazgatăsban, emellett azonban katonakent is
foglalkoztatta. 1487. szeptember 11-en az osztrăk erederu, de korăbban
magyar penziigyigazgatâsi tisztviselo Sigmund Schnaitpeckkel egyiitt
Ausztria borad6jăt szedi be. 23 1488-ban kirălyi kamarâskent becsujhelyi
24
vămagy, akit ott s6kamara felăllităsăval is megbiz a kirăly. 25 Nyilvăn nem
veletlen, hiszen az erdelyi s6kamaraispân testvere volt. Erdekes, hogy
keresztnevet a kirăly osztrăk kancellăriăja az ad6szedessel kapcsolatban
Hansnak, a becsujhelyi vonatkozăsuakban pedig Jannak irta. A Săros megyei
17
OF. 246501. Entz G.: Erdely epiteszete a 14-16. szazadban. Kolozsvăr, 1996. 147-148, 346.
Entz tevesen Tarcsay neven nevezi.
18
Kubinyi A.: A Matyas-kori allamszervezet. ln voi. Hunyadi Matyas. Emlekkănyv Matyas
kiraly halalanak 500. evfordulojara. Szerk. Răzs6 Gy„ V. Molnăr L. Buclapest, 1990. 100.
19
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen. VII. Hrsg. Von G. Gilndisch,
Herta Gtlndisch, K. G. Gilndisch, G. Nussbăcher. Bukarest, 1991. 448-449. (1486.)
20
So6s F.: Magyarorszag kincstartoi 1340--1540. Buclapest, 1999. 46-47. (A tovăbbiakban
So6s: Magyarorszag kincstartoi).
21
Documenta Artis Paulinorum. 2. filzet. Budapest, 1976. 400, 411. (A Magyar Tudomănyos
Akademia Miiveszetti:lrteneti Kutat6csoportjănak Forrăskiadvănyai XIII.) - A hăz elkobzăsa:
Magyar Orszăgos Leveltăr, Diplomatikai Leveltăr (a tovăbbiakban: DL) 19700. - Ivănyi:
Et,erJes. II. 694. sz.
2
DL. 46122.
23
Archiv der Stadt Wiener Neustadt, Scrin. IV. Nr. 12. - Schnaitpi:lckre: A. Kubinyi: Matthias
Corvinus. Die Regierung eines Kănigreichs in Ostmitteleuropa 1458-1490. Herne, 1999. 208209.
24
Archiv der Stadt Wiener Neustadt, Scrin. E. Nr. 137.
25
Uo. Scrin XIX. Nr. 62.
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Tărcai

ugy lătszik legalâbbis ketnyelvii lehetett. Amennyiben hihetiink
Istvanffynak, a kirâly halăla idejen Bruck an der Leitha vâmagya volt, es az o
ugyetlensege miatt veszett el a vâros. 26
A kesobbi szekely ispân 1492. szeptember 15-en Zemplen megye
ispânjakent Bark6 vărăb61 keltez. 27 A kovetkezo evben bark6i vămagykent
szerepel. Bark6 a Homonnai Druget csalăd birtokăban ăllt, 28 igy Tărcai csak
alispăn lehetett, ispănja pedig valamelyik Homonnai. 1492-1493-ban
kiilonben Janos ur mas komyezo vămagyokkal es vârosokkal egyiitt
rabl6bandăk elleni harcokban vett reszt. 29 Mint azt fennebb lâttuk, ebben az
idoben berelte a homonnai es a szerdahelyi tizedkeruleteket. Az egykori
kirâlyi kamarăs es vămagy tehât foldesllri vezeto familiăriskent folytatta
pâlyâjât. Ez sem volt szămâra haszontalan, birtokokat szerzett, igaz, fOkent
zălogban. igy jutott 1494. măjus 28-ân hărom Zemplen megyei falu birtokâba
felesegevel Sărâval es leânyâval, Katalinnal. 30
Felesege, Săra asszony csalădjâval baj van. Mint fenn lâttuk, Nagy
Ivân es Engel Pal Bethlen Sărânak nevezte. 31 Egy 1494. julius 26-i oklevel
val6ban nehai Iktâri Bethlen Domokos leănyanak nevezi Tărcai Janos
feleseget, Sărat. Bethlen Domokos ozvegye pedig Margit. 32 Ezzel szemben
egy evvel kesobb, 1495. julius 3-ăn az aradi kăptalan II. Ulâszl6 mâjus 30-an
kelt mandătumâra irt jelenteseben T6tselymesi Tărcai Janos neje, Săra
Zâdorlaki D6ci Imre es felesege, Margit leânya. 33 Ezt tâmasztanâ ală ket
1524-ben, illetve 1525-ben kelt oklevel is, amelyekben nehai T6tselymesi
34
Tărcai Janos ozvegyet Zâdorlaki Sârânak nevezik. Ezek az adatok joggal
megzavartâk a geneal6giai kutatăst, hiszen igy hiteles oklevelek alapjan
feltetelezni kellene, hogy Tărcai elso felesege 1494-ben meghalt, es o
nyomban egy ugyancsak - a ritkânak szămit6 - Săra nevet viselo holgyet vett
el felesegul. Mărki Săndor szerint 1489-ben kotOtt hăzassăgot D6ci Imre
Bethlen Domokos ozvegyevel, Margittal, majd 1493-ban meghalt. Fia, Perene
helyett ozvegye, Margit gazdălkodott, aki 1494-ben fiât es Tărcai Jânost tette
26

Istvănffy Mikl6s: Magyarok do/gair6l irt hist6riaja. Tălyai Păi XVII. szăzadi fordftăsăban.

rendezte Benits Peter. Budapest 2001, 36. (Tortenelmi Forrăsok I.). A
Magyarok dolgair6/.
27
Ivănyi: Bartfa. I. 3061. sz.
28
Uo.: I. 3103. sz. - Kălniczky L.: Varnagyok es varkapit<inyok a Hunyadiak koraban. ln voi.
Tanulmanyok a bălcseszettudomanyok korebâ/. Budapest, 1982. 84. (Tudomănyos Diăkkori
FUzetek. 11.)
29
Ivănyi: Bartfa. I. 3061, 3065, 3066, 3103. sz.
10
Uo.: I. 3136. sz. - Egy măsik birtolctlgy: Uo.: I. 3107. sz.
11
L. 3. jegyzet.
12
A Justh csal<id /eveltara I 274-1525. Kozzeteszi Borsa I. Budapest, 1991. 462. sz. (A Magyar
Orszăgos Leveltăr Kiadvănyai 11/20. k.)
11
Ivănyi: Bartfa. I. 320 I. sz.
14
A Podmanini Podmaniczky-csalcid ok/eveltara. II. Kozzeteszi Lukinich I. Budapest, 1939.
306, 328. (A tovăbbiakban A Podmaniczky-cs. oklt.)

Ul. Sajt6

ală

tovăbbiakban Istvănffy:
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meg orokoseiil. 35 Kapcsoljuk ki most azt, hogy ha D6ci csak 1489-ben vette
felesegiil Margitot, akkor leanya nem lehetett 1495-ben Tărcai felesege.
Tekintve, hogy Bethlen Găbor erdelyi fejedelem oseirol van sz6, a kerdes
izgatta a geneal6gusokat. Karăcsonyi Janos a fejedelem csalădjăval
foglalkozva rămutatott arra, hogy Bethlen Domokos 1468-1476 kozt erdelyi
alvajda, 1478-ban szorenyi ban volt. Elso feleseget Abrănfi Annănak, a
măsodikat MarÎitnak hivtăk. Ez ut6bbi kesobb ferjhez ment Nagylucsei (?)
D6ci lmrehez. 3 Dar6czy Zoltăn 1938-ban foglalkozott a temăval. Szerinte
Nagylucsei Orban kincstart6 occse, Benedek vette felesegiil Abrănfi Margitot,
ebbol a hăzassăgb61 sziiletett Ferenc nevii fia. Margit Bethlen Domokos neje
is volt, de 1489-ben măr D6ci Imre volt temesi ispăn felesege, ferje azonban
1493. december 13-ăn măr halott. Ferenc mostohaapja utăn vette fel a
Nagylucsei D6czy nevet. 37 (Megjegyzem, hogy nekem nem ăll
rendelkezesemre olyan adat, amely szerint Margit asszony a Gerlai Abrănfi
csalădb61 szărmazott volna.)
Ez az irodalom nem oldja fel a nehezsegeket, sot noveli. Kiserletek
sziilettek az ellentmondăsok feloldăsăra. Lukinich Imre, aki a jelek szerint
meg nem ismerte Dar6czy 1938-ban megjelent tanulmănyăt, nem fogadta el
azt az adatot, miszerint Tărcai Janos Katalin nevii leanyănak edesanyja
Bethlen Săra lett volna. Szerinte az 1479 koriil meghalt Bethlen Domokos
ozvegye, Margit utăna ferjhez ment Nagylucsei (?) D6czy Imrehez, es ebbol a
hăzassăgb61 szărmazott Săra, aki mivel D6czy leăny volt, a Zădorlaki nevet
hasznâlta. 38 A nevet - mint lăttuk - Ausztriăban a szlăvos Jan formăban
hasznăl6 Tărcai Janos Borbăla nevii leănya ket magyar nyelvii levelet hagyott
hâtra „Sara azonak az nehay nagysagos Tarcay Yanosnenak en zereto
zylemnek" cimezve. 39 A levelek kiad6ja osszefoglalvăn a szakirodalmat ezt
irta: „val6sziniibb az, hogy Tărczay Janos felesege Bethlen Săra volt, s a
zădorlaki jelzot mostohaapja utăn kapta. Îgy D6czy Ferenc es Bethlen Săra
anyjuk, Margit reven feltestverek voltak. (Ferenc Nagylucsei Benedektol,
Săra Bethlen Domokost61 szărmazott.)" Mivel mostohaafjuk, D6czy Imre,
4
sajăt gyermekeikent nevelte oket, văltozott meg a neviik. Ettol fiiggetleniil,
Engel Păi is lenyegeben ugyanezt mondja. Az adatok genea16giai CD-jeben a
Mărki S.: A DoczyakAradban. ln Turul. 9 (1891). 188-192.
Karăcsonyi J.: Bethlen Gabor erdelyifejedelem osei. In Turul. 15 ( 1897). 49-57.
37
Dar6czy Z.: Doczyak es Nagylucseiek. ln Turul. 52 (1938). 82-84. ltt jegyzem meg, hogy
Nagylucsei Orbănt teves, unoka0ccse utăn, D6czynak nevezni, mint azt a szakirodalom olykor
ma îs teszi. Ezt nem csak Dar6czy, hanem Wertner M6r is bebizonyitotta. Wertner M.: A
Nagylucsei (Doczi) csaltid nemzedekrendjehez. ln Torrenelmi Tar. (1899). 85-88. Itt arra is
rămutatott, hogy a kesobbi D6ci Ferencet 1497-ben meg Nagylucseinek hivtăk.
38
A Podmaniczky-cs. oklt. LV., 6. j. (Az okleveltăr bevezeto tanulmănyăban.)
39
Kăzepkori leveleink. Szerk. Hegediis A. es Papp L. Budapest, 1991. 42--49. (Regi magyar
leveltăr I.) - Borbălăra Id. meg alăbb, 134. jegyzet.
40
Uo. 42.
JS
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Betlen (Bethlen, iktari, osi, gyomai), a D6ci es a Nagylucsei (D6czy es
Lipcsei) tăblazatokon olvashat6k. E szerint Bethlen Domokos szorenyi
bânnak (1466-1479. IV. 25„ + 1480. I. 16. elott) elso felesege Ăbrânfi Anna
(1467), a mâsodik Margit (1489-1494) volt. Negy fia es egy leânya - Săra,
Tărcai Jânos felesege (1494-1524) - szilletett. - Nagylucsei Benedek: 14671476, + 1482 elott, felesege Margit, fia Ferenc 1482-1526. - D6ci Imre:
1458-1493, + 1493. XII. 2. elott, felesege Margit 1489-1497.41
Sajnos, ezekkel az adatokkal is nehezsegek vannak. Ezek ugyanis
feltetelezik, hogy Margit asszony eloszor Bethlen Domokos, utâna Nagylucsei
Benedek, majd D6ci Imre felesege lett volna. Egy 1486. januâr 21-en kelt
oklevelben azonban Nagylucsei Orban kincstart6 azt mondja a gyâmsâga alatt
âll6 unokaoccserol, a nehai Nagylucsei Benedek fiâr61, Ferencrol, hogy
nyolcadik eveben van. 42 Ezek szerint Ferenc 1478-ban szillethetett, igy csak
akkor lehetett Margit asszony fia, ha annak az 1479-ben meg elo Bethlen
Domokos a mâsodik ferje lett volna. Egyebkent Nagylucsei Benedek halâla
idejet viszonylag pontosan meghatărozhatjuk. Bâtyja ugyanis minden
birtokszerzesenel gondosan felruntette testverei nevet. Benedek utoljăra egy
1478. mâjus 22-i oklevelben fordul elo, 43 mig egy december 11-en keltben
măr nem. 44 Ezek szerint fia szilletesevel azonos evben hunyt el. A
va16sziniis.eg tehât az, hogy o volt Margit asszony elso ferje. A kisgyerekkel,
aki esetleg ut6sziilott lehetett, magara maradt holgy pedig gyorsan ujra ferjhez
ment, megpedig Bethlen Domokoshoz, aki viszont egy ev mulva szinten
meghalt. Ha ez a felteves helytăll, akkor Săra a legkorâbban 1479 vegen,
esetleg 1480 elejen szillethetett.
Ezzel sincs azonban megoldva minden. Dar6czy szerint Tărcai es
Săra Borbâla nevii leânya 1491-ben fordul elo eloszor, az pedig ki van zarva,
hogy egy tiz-tizenegy eves no szillt volna. 45 Ez azonban nyilvân elirâs.
Amikor Tărcai Jânos osszes gyermekeit felsoroljak, a leanyok kozott mindig
Katalint emlitik eloszor, Borbalat pedig utâna. 46 Mint lattuk, Sara eloszor
1493. majus 29-en fordul elo, tudomâsunk szerint, Tărcai Janos felesegekent,
Katalin leanyat pedig egy ev mulva, majus 28-an emlitik. 47 Bar ez is eleg
kerdeses, az megsem zărhat6 ki, hogy egy 13-14 eves leany ferjhez menjen es
egy ev mulva szilljon. Mivel D6ci Imre csak a nyolcvanas evek kozepen
vehette legkorabban felesegtil Margitot, az 1495-os oklevel vilăgos szavai
41

Engel P.: Magyar Kozepkari Adattar.
Wenzel Gusztav: Az alsomagyarorszagi bOnyavarosok kiJzdelmei a Nagy-Lucsei Doczyakkal.
1494-1548. Budapest, 1876. 14„ I. j.
43
Uo.: 9.
44
DL. 16833.
45
Dar6czy: Janos kiikiilleifoesperes.
46
St. Katona: Historia critica. Budae, 1792. 413-416. ( 1505) - OF. 205107. ( 1509).
47
L. 21. es 30. jegyzet.
42
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ellenere sem lehetett az 1494-ben mar anya Sara asszony apja. Saranak tehât
voltak feltestverei: reszben fiuk, Bethlen Domokos elso hâzassagab61, reszben
anyai agon, Nagylucsei D6ci Ferenc.
Tarcainak a hăzassăg egyelore csak annyi hasznot hozott, ho~
felesege jogăn ărăkăsădesi igenyt tămaszthatott Zarand megyei birtokokra. 8
A Nagylucsei rokonsag akkor meg nem jelentett sokat, hiszen Orbăn
kincstart6 1490 utan meghalt. Felesege feltestvere, Nagylucsei D6ci Ferenc,
felnove azonban jelentos karriert futott be, arni feltehetoen hasznot hozott
s6goranak, Tărcainak is. 1498-ban husz evesen lett kiralyi kamarâs, 1502-ben
es 1504-ben fontos kiralyi megbizatasokat teljesit, II. Lajos alatt pedig
kamarasmester lett. 49 Janos ur kăzben kilepett a Homonnaiak szolgălatab61,
ugy latszik sajat es felesege birtolct.igyeivel foglalkozott. Most ertek be
azonban korabbi szemelyi kapcsolatai. A Homonnai es a Somi Szecsi
birtokok szomszedsagăban voltak a leleszi premontrei prepostsăg javai, ahol
akkor a kornrnendător a bihari nemes Vemeri Zsigmond kincstări tisztviselo
volt. Tărcainak mind batyja reven, mind a szomszedsag okan kapcsolatban
kellett vele alinia. Arnikor Ernuszt Zsigmond pecsi pilspok kincstart6t
levăltottăk, a kiralyi penzilgyek vezeteset 1496 juniusaban eloszăr
adrninisztrători cirnrnel Vemerire bizta a kiraly. Ket ev mulva megkapta a
kincstart6i kinevezest is. 1500 elejen mar zagrabi puspăkkent halt meg. 50
Mivel elodje, Ernuszt reszben sajat familiărisaival es nem a regen ott
dolgoz6kkal tăltătte fel a kincstări szemelyzetet, ezek uruk levăltâsa utăn
51
tăbbsegtikben elhagytăk hivatalukat,
igy Vemerinek . sok esetben uj
tisztviselokrol kellett gondoskodnia.
A kincstăr uj f6năke a legfontosabb penzilgyigazgatâsi tisztsegre, az
erdely1 s6kamara ispănsăgra azonnal Tărcai Jănost nevezte ki, aki igy bătyja
ut6da lett. Annak idejen Ausztriăban măr bizonyitotta, hogy ert a kincstâri
ilgyekhez. Az uj erdelyi s6kamaraispăn szinte azonnal 500 forint kălcsănt
nyiljtott a kirălynak. 52 A tisztet nem egyedul tăltătte be, hanem a nagyszebeni
Proll Mikl6ssal kăzăsen. 53 Egy XVI. szăzad kăzepi forrăs ugy tudta, hogy a
nagyszebeni penzverokamarat a kirălyok mindig a varosnak adtâk berbe.
48

L. 32. jegyzet.
Fogel J.: II. U/asz/6 udvartartasa (1490-1516). Budapest, 1913. 62--63. (A tovăbbiakban
Fogel: II Ulcisz/6 udvartartasa).
so Kubinyi A.: Fopapok, egyhazi intezmenyek es val/cisossag a kozepkori Magyarorszagon.
Budapest, 1999. 161-170. (Magyar Egyhăztorteneti Enciklopedia Munkakozossege Konyvek
22.)
51
Kubinyi A.: A kincstari szemelyzet a XV szcizad mcisodikfe/eben. In Tanulmanyok Budapest
mu/tjab6/. 12 ( 1957). 35.
52
Ivănyi: Bartfa. I. 3278. sz. (1496. julius 18.)
53
.
Nehăny adat a sokarnaraispănsăgukra: A. Berger: Urkunden-Regesten aus dem a/ten
Bistritzer Archiv von 1203 bis 1526. Bistritz, 1895. 331.sz. (A tovăbbiakban Berger: Bistritz) DF. 245432. - Quel/en zur Geschichte Siebenburgens. I. Nagy-Szeben, 1880. 216, 221, 251.
49
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Egyetlen kivetelrol emlekeztek, amikor II. Ulâszl6 sajât tisztviselojerc es
kamarâsâra, „Kis Tharczay" Jânosra bizta. 54 Utâna târsa, Proll Mik16s, akkor
mar nagyszebeni polgârmester, verdejclevel maradtak fenn ott vert
aranyforintok. Pro li vârosa neveben âllt a penzveres elen. 55 Tărcai nyilvân
hozzâerto tisztviselonek szâmitott. Erdekes a mâshol nem adatolt „Kis"
mellekneve, ami a koztudatban f eltehetoen nem termetet, hanem a
tekintelyesebb mâsik Tărcai csaladt61 vaio megki.ilonbozteteset szolgâlta.
Tărcai es Proll utoljâra 1498. februâr 24-en fordulnak elo tudtunkkal
az erdelyi s6kamarâk ispânjaikent. 56 1497. november 5-en ugyanis a kirâly
elvette az addig Beatrix kirâlyne kezeleseben levo s6bânyâkat az alârendelt
kamarâkkal egyi.itt (ez a mâramarosi bânyâkat es az eszak-magyarorszâgi
kamarâkat jelentette), es ezeket Vemerire bizta. 57 Ez szi.iksegesse tette
megfelelo szemelyzet kinevezeset, valamint esetleges reformok bevezeteset.
Erre Tărcai lehetett a megfelelo szemely. 1498. âprilis 28-ân a kirâly
szabâlyozta a mâramarosi s6vâg6k juttatâsait, ennek megtartâsâra pedig
utasitotta vitezlo Tărcai Janos es Proll Mik16s kamaraispănokat. 58 Proll, aki
nagyszebeni polgârmester lett, kesobb mar nem szerepel, igy a tovabbiakban
Tărcai egyediil viselte a kamaraispânsâgot, valamint a vele egybekotătt
Mâramaros vârmegyei ispânsagot is. 59 V emeri kincstart6 halal a utan ut6da,
Bomemissza Janos is megtartotta tiszteben. Itt is a regi kapcsolatok
ervenyesi.iltek. Bomemissza volt annak idejen Nagylucsei Orban
alkincstart6ja, akivel Tărcai mind bâtyja reven, mind pedig sajât ausztriai
ad6szedoi minosegeben felteh~toen j6ban volt. 60 Val6szinuleg tole kapott a
s6kamara ispânsâg melle meg egy mâsik fontos kincstâri tisztseget: a kassai
fOharmincad, azaz hatârvâmhivatal vezetoje lett. Erre az elso biztos adat 1501.
mârcius 11-erol ismert, 61 val6szinu azonban egy 1500. mâjus 25-i oklevel
alapjân, hogy mar akkor is az volt. 62 S6kamara ispâni tevekenysegere fOkent
.s6 utalvânyok utalnak. 63 Elofordult, hogy a kirâly nemesi panaszra intezkedik,
54

J. Ch. von Engel: Geschichte des ungrischen (!) Reiches und seiner Nebenlănder. II. Halle,
1798. 41.
55
Artur Pohl: Ungarische Goldgulden des Mi1telalters (1325-1540). Graz, 1974. 42. Proll
kiilănben 1494-1495-ben szekbir6, 1498-1500 kăzătt polgărmester volt. Polgărmester korăban
verhette a văros neveben a forintokat.
56
DL. 30943.
57
Beatrix magyar kiralyne eletere vonatkoz6 okiratok. Szerk. Berzeviczy A. Budapest, 1914.
371-372. (Monumenta Hungariae Historica 1139.)
58
Maramarosi diplomak a XIV. es XV. szazadb6/. Kiadta Apsai Mihălyi J. Măramaros-Sziget,
1900. 615-618.
59
Erre pi. uo. 628-629, 629-630. (1499 es 1500 evi oklevelek).
60
So6s: Magyarorszag kincstart6i. 53.
61
OF. 269257.
62
OF. 269286.
63
PI. 1498. okt6ber 3., Kassa văros titkos leveltăra, F. Telonium 111. - 1499. mărcius 21., U.o.
114. - 1499. ăprilis 22., Ivănyi: Bartfa. I. 3428. sz. - 1499. măjus 23., DF. 260480. - 1503-ban
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hogy Tărcai s6kamara ispăn ne szedjen tizedet a nemeseknek a maramarosi
erdokben makkoltat6 diszn6i utan. 64 1499. jUnius 5-en emlitik Tărcai
maramarosi kamaras Dolgos Mikl6s nevii familiarisat, aki igy nyilvan ott es
nem a harmincadoknal szolgalt uranak. 65
Tărcai harmincadosi tevekenysegere vonatkoz6an j6val tObb adat
maradt fenn. Alaja tartoztak a Kassa koriili fi6k harmincadok, epp ugy, mini
termeszetesen az ottani s6kamarak, igy az o iranyitasa alatt allt az egesz
Eszakkelet-Magyarorszag penziigyigazgatasa. Az itteni varosok, Kassa,
Bartfa es Eperjes leveltaraiban ezert szamos adat maradt fenn
tevekenysegerol. Az egyik ebben az idoben fontos problema a Kassa es a
komyezo varosok kozott az arumegallit6 jog ilgyeben folytatott es vegill
Kassa altal megnyert per. ltt Tărcai kiralyi utasităsra Kassa oldalan foglalt
allăst. 66 Nyilvan ezzel all kapcsolatban Locse, Bartfa, Eperjes es Kisszeben
varosoknak a kiralyhoz Tărcai kassai harrnincados ellen benytijtott keltezetlen
kervenye. 67 Ami viszont erdekes, hogy 1495. december 23-an a kesobbi kassai
harmincados meg magănemberkent levelet irt Galszecsrol Bartfanak a
kassaiak arumegallit6 joga ellen. 68 Egy masik ot hivatalb61 erinto ilgy az un.
jubileumi penzeke volt. A papa az 1500-as jubileumi penzeket Magyarorszag
tOrok elleni vedelmere az itteni templomokban is beszedette, ez pedig a Tărcai
penzilgyi iranyitasa ala esett teriileten kincstart6i utasitasra az o feladata lett.
Bartfan ottani harmincadosa, Sasvari Denes, Eperjesen pedig jegyzoje,
Csomafajai Laszlo deak szedte be. 69 Elofordult itt is, hogy a harmincad
bevetelebol kiralyi utalvanyra kellett kifizeteseket eszkozolnie. 70 Be kellett
tartan ia egyes varosok harmincad al6li mentesseget. 71 1501-ben Varann6
birtokosa ( ott is volt harmincad), Rozgonyi Istvan ir Bartfa varosnak, hogy a
Tarcaival a harrnincad ilgyeben folytatand6 tărgyalasra killdjenek el valakit. 72
Nehezsegek akadtak a lengyelek borkivitelevel is. 1502. okt6ber l 0-en
Szecsrol kelt leveleben eltiltja a lengyelek borkivitelet, majd november 3-an
immar Kassar61 bekeri Bărtfat61 az 150 l. aprilis 24-e utani harmincad
Anna kirălyne ertesiti Tărcait, hogy 2000 forintot vett kolcson M6re Elek di6sgyori „comes
castri"-t61, ezert lekoti a kolcson torleszteseig a măramarosi kamarajtivedelmet.
64
Ivănyi B.: A ramai szent birodalmi Szeki Grof Teleki csalad gyomrâi leveltara. Szeged, 1931.
415.sz.
65
DL. 71074.
66
1501: DF. 216476, 216499, 269255, 269257.
67
Ivănyi: Bartfa. I. 2873. sz. A kiadăs tevesen datălja.
68
Uo.: I. 3223. sz.
69
Bărtfa: DF. 214504, 214506: Sasvări 54 forintr61 adott nyugtăt.- Eperjes: lvănyi: Eperjes. II.
828, 829, 830. sz. Csomafăji az utols6 oklevelben 113 forintr61 adott nyugtăt penzben (azaz
denărban, amelybol szăz tesz ki egy forintot). Ebbol Cit arany, 19 denar „et grossos Rhomanos
Karlinenses XI. "volt.
70
DL. 21026. (1501).
71
Kassa, 1500. DF. 269286. - Bărtfa, 1501. DF. 216507.
72
DF. 216517.
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szâmadasokat, kiilonos tekintettel a lengyelek es mâs kiilfoldiek alta! behozott
es kivitt ârukra, foleg a borra vonatkoz6an. 73 Meg szămos adatot lehetne
idezni Tarcai hannincadosi miikodesere. Megemlitem meg Huszti Lukacs
deâkot, Târcai imokat. 74
Ebben az idoben birtokszerzesre is volt lehetosege. 1502. augusztus
22-en a kiraly hozzajarult, hogy măramarosi kamaraispanja kivăltsa Gabriel
Scribanust61, Beatrix kiralyne ugyvivojetol az Abauj megyei kiralyi birtok
Forr6t, majd 29-en elzâlogositja Tarcainak a mar 1000 forintert nala zâlogban
levo telepulest ujabb 1000 forintert. 75 Bizonyos valtozâst hozott II. Ulaszl6
1502 szeptembereben kotott hâzassaga Anne de Foix-val. Anna kiralynee lett
Mâramaros, igy Tarcai kamaraispani minosegeben a kirâlyne alkalmazasâba
keriilt, aki 1503. julius 8-ân utasitotta, hogy juttasson elegendo s6t a nyitrai
kamaraba. 76 Ugy latszik, hogy Anna megbizott Târcaiban, aki kiilonben j6
kapcsolatot epitett ki limoje francia udvarmesterevel, Jean Gozon de Melac
lirral. 77 Târcai kiilonben 1504. januar 21-en fordul elo tudomâsunk szerint
utoljara mâramarosi kamaraispânkent. 78
Levaltâsânak oka nem lehetett kegyvesztes, ugyanis 1504. marcius
12-en az uralkod6 meghivta a Szent Gyorgy-napi orszaggylilesre. 79 Ez azert
kiilonos, mert nev szerinti meghiv6t (regalist) csak a fOpapok, bâr6k,
koznemesi iilnokok kaptak, Tărcai pedig nem tartozott kozejiik. Nyilvanval6,
hogy a kiralynak (vagy talan inkâbb a kiralynenak) tervei voltak vele. Kozben
kineveztek ut6dat is. Butykai (Butkai) Peter somogyi es maramarosi ispan
1504. marcius 24-en irt Husztr61 elodjenek, amiben az atvetel es a kamara
nehezsegeit sorolja fel, egyben igeri, hogy ad6ssagat Szent Mihâly napig
megfizeti. 80 Butykai maga is Zemplen megyei leven, bizonyâra korâbbi
kapcsolatban allott a galszecsi foldesli.r Târcaival. 81 Ugy latszik, hogy az
ut6dnak ăt kellett vallalnia a kincstar elodje irânti ad6ssăgăt. Egyelore
azonban nem tortent hOsiinkkel semmi. Anna kiralyne 1504. augusztus 24-en
nyugtatta Târcait, hogy az visszaadta a nala 2500 forintert zalogban volt
Szinnye birtokot. 82 Ezzel bizonyâra lekotelezte a kiralynet, ami esetleg
71

DF. 216566, 216572.
DF. 216532.
75
DF. 269468, 269469.
76
DF. 216618.
77
Melac levele Tărcaihoz 1503-b61. DF. 216929. (Rossz kelet alatt.) - L. ra: J. Lartigaut: La
succession de Jean de Gozon, Grande maitre de la maison du roi de Hongrie, in Revue du
Ro11ergue. 19 (1965). 369-397.
78
DF. 271548.
79
DF. 216668.
80
DF. 216669.
81
VtJ. Engel P.: Magyarorszag vilagi archonto/6giaja 1301-1457. II. Budapest 1996, 43.
(Hist6ria Kllnyvtăr Kronol6giâk, Adattilrak 5.)
82
DF. 216694.
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hozzâjârult ahhoz, hogy rovidesen szekely ispănkent a nagysăgosok rendjebe
lepjen ăt.
Tărcai szekely ispâni szereplesevel, kinevezese okăval, meglepo
modon alig foglalkozott a szakirodalom. 83 Ez annăl killonosebb, mert
ispănsăga idejebe esnek a mindenki ăltal tărgyalt tordai es agyagfalvi
nemzetgyulesek, valamint az „okorsiites", azaz az okorado kivetese miatt
kitort szekely lăzadăs. Eloszor - teljessegre vaio torekves nelkiil - ismertetek
nehăny szekely ispâni mukodese idejen kelt oklevelet, majd kiterek a
lâzadâsra es a korszak erdelyi rendi gyiileseire. Tudomăsom szerint az elso
oklevel, amely uj meltosăga gyakorlâsăban mutatja be, 1504. november 11-en
kelt. Tărcai, mint szekely ispăn, elott Gorgeny vărăban szekely adăsveteli
bevallăs tortenik. E szerint megkapta a „comes siculorum" legfontosabb honor
birtokăt, Gorgenyt is. 84 Nem sokkal kesobb, 1504. december 24-en a kirăly
utasitja a brassoi es nagyszebeni huszadszedok panaszăra a nagysăgos Tar-cai
J ănos szekely ispănt, hogy tartassa be a szekelyekkel a lokiviteli tilalmat. 85
Kinevezesere valoszinuleg korăbban, legkesobb az osz elejen keriilt sor.
Sajnos, arra nem volt lehetosegem, hogy elodjevel (es kesobb utoda),
Szentgyorgyi Peter grof vajdăval foglalkozzam. Nem tudom, hogy az meddig
nevezte magăt szekely ispănnak, illetve azt sem, hogy mikor vette fel ujra a
cimet.
1505. âprilis 6-ân a kirâly Târcaival foglaltatja le a Corvin Janos es
Kristof halâlăval a koronăra szâllt Doboka megyei, de kolozsi tartozekokkal is
rendelkezo Buza mezovărost. 86 Ez azert killonos, mert a szekely ispăn
joghatosăga nem terjedt ki az erdetyi megyekre, ahol a vajda volt illetekes.
Nem tudjuk viszont, hogy mi volt a hăttereben Anna kirălyne 1505. ăprilis 14i levelenek, amelyben kozli a szekelyek hărom nem~vel, hogy Ulrik
Az utols6 nem egyben erdelyi vajda szekely ispăn neve elo sem fordul sem az Erdely
tortenete. I. A kezdetektă/ 1606-ig. Szerk. Makkai L., M6csy A. Budapest, 1986, sem az Erdely
rovid tortenete. Foszerk. Kopeci B. Budapest, 1989, kotetekben. MindkettOben Makkai Lăszl6
irta a megfelelo reszt. - Szădeczky Kardoss L.: A szekely nemzet tortenete es alkotmanya.
Budapest, 1927. 40. (a tovăbbiakban Szădeczky Kardoss: A szeke/y nemzet tortenete), is csak a
neki elzălogositott Algy6gy esetevel igazolja, hogy a szekely ispănok fizetest szoktak kapni. Balăs: A szekelyek. 130„ viszont utal arra, hogy Szentgyorgyi es Bazini Peter vajda es
szekelyispăn emberei es a szekelyek kozt fegyveres osszetiizesre kerUlt sor, amit Ulăszl6 1504ben rendelt el kivizsgălni, majd kinevezte T6tselymesi Tărcai Jănost szekely ispănnak. Arra is
rămutat, hogy o volt az utols6 az ispănok kozott, aki nem volt egyben vajda is. - Korde Zoltan
legalăbb egy jegyzetben utalt Tărcai szekely ispănsăgăra:'A kozepkori szekelyseg. Kr6nikak es
ok/evelek a kOzepkori szekelyekrăl. A szoveget vălogatta, a kisero tanulmănyokat es a
jegyzeteket irta Korde Z. Csikszereda, 2001. 260., l.j. (A tovăbbiakban Korde Z.:·A kozepkori
szekelyseg).
84
Szab6 Kăroly: Az Erdelyi Muzeum eredeti ok/eveleinek kivonatai. In Tortenelmi Tar. (1890).
334. 439. sz.
85
Korde z.: A kozepkori szekelyseg. 260-261.
86
OF. 216739. - Ld. Buzăra. Csănki: Tortenelmifoldrajz. V. 303.
83
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gyulafehervâri orkanonokot kiildi ispânjukhoz, Târcaihoz. 87 A kirâlyne
nyilvân a szekelyektol akart valamit, vagy pedig az ispânt hivta magâhoz. Ez
ut6bbi mellett sz61 a kirâly mâjus 14-en irt levele a szekely ispânnak. Piller
Mârton pesti kirâlyi haj6smester panaszt tett, hogy amikor Tărcai elment a
kirâlyt6l, egyik familiarisa ellopta a fiât. Adassa vissza az apjânak. (Azt
persze nem tudhatjuk, hogy mi volt az oka ennek a kozepkorban szokatlan
gyerrnekrablâsi ugynek.) 88 1505. julius 18-ân Ulâszl6 kozli Tarcaival, hogy
megmondta a szekelyek koveteinek, hogy adjâk meg a kirâlynak jăr6 okroket.
Hirdessen ezert gyiilest a szekelyeknek, amelyre Merzini Gyorgy gr6fot killdi
sajât kepviseleteben. 89 Erre az ilgyre meg visszaterunk. Merzini killonben
horvât gr6f volt, aki li. Ulâszl6 idejeben ketszer mutathat6 ki a kirâlyi
tanâcsban, 1513-ben pedig szabacsi ban lett. 90
Nem sokkal kesobb, 1505. augusztus 14-en kelt II. Ulaszl6 egy igen
fontos oklevele. Megemliti Tărcai szekely ispan korabbi szămos, reszben sajat
koltsegen tett szolgalatait, fizetese elmaradasat, kiemelve szekely ispansâgât,
amelynek honorjât mar vissza kell adnia (iam nobis remittere debebit.)
Elszamolt vele, es bar a kiraly tobbel tartozik neki, 12000 forint osszegben
allapodott meg. Ezert a kirâly Algy6gy mezovarost, amely a Corvin Janos
ozvegyevel kotott megallapodas es Corvin magszakadasa nyoman szallt a
koronara, elzalogositja a fenti osszegert Tărcainak, felesegenek Saranak,
fiainak Gyorgynek, Eusztâknak, es Ferencnek, valamint leanyainak,
Katalinnak, Borbalanak, Zs6fiânak es Lucianak. 91 Tărcai allasa reven măr a
nagysagosok rendjehez tartozott, birtokai alapjân azonban legfeljebb a nemesi
elokelokhoz szamitott, noha Galszecsen erOditmennyel rendelkezett. 92
Val6szim1leg igaza van Koppany Tibornak, amikor a kastellyal rendelkezo
urakat a nemesseg egyik killăn, vezeto retegenek fogta fel. 93 Ezzel azonban
Tărcai meg nem biztosithatta csalâdjănak halala utan az arisztokrâciâban val6
bennmaradasăt. Algy6gyon (az oklevel szerint Al-Di6don), noha a kirâly nem
emliti, 1501 6ta văr is allott: a szekely ispan tehăt bejutott a vârurak koze. 94
Az oklevelben meg van egy erdekes megjegyzes: Tărcai rovidesen megvălik a
DL. 82223. Budai Ulrik 1504-1523 klizt volt gyulafehervări orkanonok. K. Vekov: Locul de
adeverire din Alba-Iulia (secolele Xlll-XVI). Cluj-Napoca, 2003. (Bibliotheca Rerum
Transsilvaniae XXIX). A k<lnyv vegen, lapszăm nelkUI az Anexa 7. Personalul locului de
adeverirelcapitlului de la Alba-Iulia. Adatok a fenti ket evszăm k<lzt.
88
OF. 216750.
89
OF. 216764.
90
Kubinyi A.: Barak a kiralyi tanacsban Matyas es //. Ulaszl6 idejeben. In Szazadok. 122
( 1988). 205.
91
Katona: Historia Critica. Budae, 1792. XVIII. 413-416.
92
Koppăny T.: A kozepkori Magyarorszag kastelyai. Budapest, 1999. 146. (MiiveszettClrteneti
FUzetek 26.)
91
Uo.: 85-88.
94
Csănki: Tortenelmifoldrajz. V. 42, 53-57.
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szekely ispăni honort61. E szerint alig egy evig viselte volna a tisztet, az adat
pedig nem ărulja el, hogy o akart-e ettol megszabadulni, vagy a kirăly kivănta
ot arr61 levăltani.
Egyelore azonban maradt, sot reszt vett szekely ispănkent a băr6k
kozt a hires, 1505. okt6ber 12-en zărult răkosi orszăggyiilesen is, igaz, a 31
băr6 felsorolăsa vegen, a 28. helyen. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy
kimutathat6 a kirălyi tanăcsban. 95 Anna kirălyne 1506. mărcius 17-en .frăsban
igerte meg nagysăgos Tărcai Janos szekely ispănnak, hogy a neki jăr6
măramarosi penzt Batthyăny Benedekkel kifizetteti, meghagyta tovăbbă a
kincstart6nak, hogy erdelyi faktorai ăltal fizesse ki sallăriumăt. 96 Ugyanez ev
mărcius 27-en Doroszl6i Janos Budăr61 hireket kozol a szekely ispănnal. A
legerdekesebb, hogy a kincstart6 lemondott, mert erdelyi vajda akart lenni, de
97
elszămitotta magăt, mert a kirălyne Torok Imret akarja kinevezni. Ez ugyan
nem tOrtent meg, de tenyleg kincstart6 văltozăs kovetkezett be ez ido tăjt.
Telegdi Istvan kincstart6săgăra 1505. december 8. az utols6, Batthyăny
Benedekere pedig 1506. ăprilis 30. az elso adat. 98 Anna fenti levele alapjăn
akkor meg nem kovetkezett be a văltăs. A kirălyne ktilonben măjus 9-en
szivesseget kert Tărcait61. Szentfalva mezovăros (Pest hozzăepillt ktilvărosa)
megilresedett plebăniăjăra akart kineveztetni valakit. Az ottani foldesurak
ebbe măr beleegyeztek, de rnivel Tărcai is kozejilk tartozik, keri a kirălyne,
hogy o is vegye răjobbăgyait a pap megvălasztăsănak tămogatăsăra. 99
Ugy lătszik, hogy a szekely ispannak kozben măr elege volt a sajăt
koltsegen torteno hivatalviselesbol, es benyiljtotta, az algy6gyi ilgy alapjăn
val6sziniileg nem eloszor, lemondăsăt. Ennek hatăsăr61 az ăltalunk măr ismert
familiărisa, 100 Csomafăjai Laszlo deăk ertesitette Tărcait. 101 Ezek szerint jărt
Esztergomban Bak6cnăl, aki j6 szivvel van a szekely ispăn irănt, es keri, hogy
ne mondjon le. A kirălyne neveben Gosztonyi Janos, Anna titkăra 102 tărgyalt
vele. A kirălyne igerte, hogy megfizetik a tartozăsokat a kirălyi
jovedelmekbol, arnit a sa)ătjăb61 is kip6tol. Anna sajnălja a lemondăsăt, de
vannak, akik orillnek. Ugy lătszik, hogy Tărcai vegill megsem tăvozott
hivatalăb61. Kozben megszilletett a tr6norokos, a kesobbi II. Lajos, a kirălyne
pedig 1506. julius 26-ăn elhunyt, igy meghalt Tărcai fO tămogat6ja. Ennek
ellenere meg maradt szekely ispăn. Augusztus 28-ăn silrgos ilgyek

95

Kubinyi A.: Bar6k a kira/yi tanacsban. 207.
DF. 216821.
97
DF. 216822.
98
So6s: Magyarorszag kincstart6i. 54., 103. j„ 55„ 106. j.
99
DF. 216830.
100
L. 69. jegyzet.
101
DF. 216834.
102
F6gel: li U/asz/6 udvartartasa. 47.
96
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megtârgyalăsăra a kirăly magăhoz hivta. 103 Bar nincs adatunk rola, ez lehetett

a tâgabb kirălyi tanăcs iilese is, vagy pedig most kerillt sor levăltăsăra. Igaz,
hogy szeptember 4-en az Ung megyei adoszedok meg szekely ispânnak
cimezve imak neki (ugy lătszik, hogy Batthyăny kincstarto az ungi adobol
utalvânyozhatott a szămăra, vagy felmentette ottani birtokait az ado alol), de
az esetleges levăltăs hire addigra nem juthatott meg el oda.
Ettol fuggetleniil nem tudjuk, hogy valojăban meddig viselte Tărcai a
tisztet. Maradt ugyanis arra kesobbi adat is. 1507. februâr 2-ân a kirâly
felszolitja Corvin Janos ozvegyet, hogy mivel az algyogyi uradalom
nyolcadresze felet meg birtokâban tartja, adja ât Tărcai szekely ispănnak,
akinek a kirăly elzâlogositotta. 104 A baj csak ott van, hogy Szentgyorgyi es
Bazini Peter grof orszăgbiro es erdelyi vajda, 1507. januâr 18-ân egyben
szekely ispănkent adott ki oklevelet. (Az oklevel klilonben orszâgbiroi
minosegeben ăllittatott ki.) 105 Az intitulatio lehetett epp ugy tevedes is, mint
ahogy tilkrozhette a tenyleges helyzetet. Arra nem volt modom, hogy az
orszăgbiro-vajda nagyszămu oklevelet vegignezzem, igy a valosăgban nem
tudom az ispânvăltăs idejet meghatărozni. Tărcai kiilonben nem birtokolhatta
sokâig Algyogyot. A kirăly 1508. januăr 6-ăn Radul havasalfOldi vajdănak
adta, miutăn Tărcai elengedett a kirăly 12000 forintos adossăgăbol 5000
forintot, a maradek 7000 forintert pedig zălogba kapta 6nod vârât es
uradalmăt. Ez sem maradt sokăig a Tărcaiak kezeben, 1510-ben az uralkodo
106
Sărkăny Ambrusnak adta zălogba.
6nod megszerzese elvileg jol jott a volt
szekely ispănnak, hiszen kozeleben feklidt a Somi Szecsiektol orokolt
birtokainak. Miota Lavei Păi jovoltâbol tudjuk, hogy 1510-ben halt meg, az
uradalom elvesztese is indokolhato.
Fontosabbak azonban a szekelyseg torteneteben epp Tărcai ispănsăga
idejen lezajlott esemenyek. Eloszor a szekely lăzadăssal kell foglalkoznunk.
Erre kozel egykoru forrăs Olăh Miklos munkăja. A szekelyek nem tartoztak
adot fizetni a kirălynak, hanem szerinte az uralkodo koronăzăsakor,
hăzassăgkotesekor es fia sziiletesekor fejenkent egy okrOt voltak kotelesek
adni. Lajos sziiletesekor Ulăszlo elrendelte az „okorsiitest" (a kirălynak
adando okrokre belyeget siitottek), es erre Tomori Pălt klildte ki, de embereit
a szekelyek szetvertek, az Olăh Miklos apja ăltal klildott 16 lovasbol is elestek
103
OF. 216852.
104 DL. 21665.
IOSDL. 71102.
106
Csănki: Tortenelmi foldrajz. V. 54-55. - F6gel: li Ulaszlo udvartartasa. 14., 5. j. - Csorba
Cs.: Varak a Hegyaljan. Tokaj - Onod - Szerencs. Budapest, 1980. 30. - Kubinyi A.: Egy
iizletelo es diplomata vanir Mohacs elott: Âkoshcizi Sarkany Ambrus. In voi. Gero Laszlo
nyolcvanotodik sziiletesnapjara. Szerk. Pămer Nora. Budapest, 1994. 271-272.
(Miiveszetttirtenet-Milemlekvedelem VI.) - Az Algy6gy-6nod csererol Istvănffy is
megemlekezett: Istvănffy: Magyarok dolgairol. 115.
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barman. 107 Istvănffy ezt kisse kiszinezte, egyben leirta, hogy Tomori vegiil
108
vegvări csapatokat gyiijtve ossze erăszakkal behajtotta az okroket.
A
szakiradalom ăltalăban Olăh es Istvănffy alapjăn ugy tartja, hogy II. Lajos
sziiletese utăn, azaz 1506-ban kerult sor az „okorsiltesre" es igy a lăzadăsra. 109
Egyedul Balăs Găbor teszi 1505-re a lăzadăst, megemlitve, hogy Lajos meg
meg sem sziiletett, a kirăly megis kerte az okroket. 110 Elvileg az 1506-os adat
lenne a logikus, ebben az esetben pedig ezzel magyarăzhatnănk azt, hogy a
kirăly augusztus 28-ăn, azaz nem sokkal a tr6norokos sziiletese utăn hivatta
111
magăhoz szekely ispănjăt.
Ez meg magyarăzatul is szolgălhatna
levăltăsănak es annak, hogy nincs nyoma reszvetelenek a felkeles leveresenel,
viszont ellentmond II. Ulăszl6 1505. julius 18-i levelenek. 112 Mint lăttuk, măr
akkor kerte az okorsiltest, noha Lajos meg meg sem fogant, igy annak
sernrnifele torvenyes alapja nem volt. Îgy teljes mertekben megmagyarăzhat6
a szekely lăzadăs. Tărcai ugy lătszik nem akart az okorsiltes ligyben szerepet
văllalni, es talan az sem veletlen, hogy amikor egy h6nap mulva megkapta
Algy6gyot, arr61 olvasunk, miszerint rovidesen visszaadja az ispans.ăgot.
Tomori tevekenyseget viszont nem akadălyozta. {Tomori killl>nben
Bomemissza Janos embere volt, akivel - mint lăttuk - Tărcai j6 viszonyban
113
ăllt. ) Teljes bizonysaggal terrneszeteşen nem lehet eldonteni a kerd~st,
mivel - tudomasom szerint - nem maradt a lăzadâsra oklevelcs adat. Bar
magam reszerăl 1505-re teszem a lăzadâst, az sem zărhat6 ki, hogy akkor
visszaleptek az okorad6 beszedesetăl, es csak 1506-ban tertek ra vissza.
A XVI. szăzad elsă evtizedenek kozepe jelentăs idăszak az erdelyi
haram nernzet rendi fejlădeseben. 1505. november 23-ăn Udvarhely
mezăvărasban gyiilt ossze a szekely nernzetgyUles, amely a birăskodăs
ilgyeben hozott hatărazatokat. A szekely ispănr61 sz6 sincs benne. 114 Nem
sokkal kesăbb, december 18-ăn Tordan megjelentek az erdelyi kăptalan, a
nemesek, szekelyek es szăszok, azaz a haram nemzet kepviselăi, akiknek
megbizottai 1506. februăr 10-en Segesvăratt tartott gyiilesukben a birăskodăst
szabălyoztăk. Băr hatărazatuk bevezeteseben hangsulyoztak a kirâly es a
107
N. Olahus: Hungaria - Athila. Edd. C. Eperjessy et L. Juhăsz. Budapcst, 1938. 72. Az
okorsiltesre I. Szădeczky Kardoss: A szeke/y nemzet tdrtenete. 73-84. - Korde Z.: A kozepkori
szekelyseg. 225-226.
108
Istvănffy: Magyarok dolgair6/. 111-112.
109
L. Szădeczky Kardoss: A szekely nemzet tortenete. 74-75, 102. - Erdely tllrtenete. I. 364365. - Erdely rovid tllrtenete. 209. - Korde Z.: A k6zepkori szekelyseg. 138, 225-226.
110
Balăs: A szekelyek. 131.
111
L. 103.jegyzet.
112
L. 89. jegyzet.
I ll Tomori Bomemisszăhoz fiizOdo kapcsolatăr61, es a szekely lăzadăs leveresenel jătszott
szereperol (1506-os evszămmal): Szakăly F.: Tomori Pal emlekezete. ln UJ Îras. 16 (1976
szeptember). 93-94.
114
Szekely Okleveltar. I. Szerk. Szab6 K. Kolozsvăr, 1872. 306-308.
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Szent Korona irânti hiisegtiket, valamint a vajda es a szekely ispânok
tisztsegenek erintetlenill hagyâsât, a jelek szerint sem Szentgyorgyi vajda,
sem Tărcai szekely ispân nem volt jelen, es nem volt koziik a hatârozathoz.
Az elso hiânya ertheto, hiszen abb61 indultak ki, hogy egy ido 6ta nincs vajda
(in Regno hoc Transsyluano Regie Maiestatis dominus waijwoda per certa
tempora non extitisset), ezert a birâskodâs sziinetel. Ezert amig a kirâly nem
helyez kozejtik vajdât (donec Sua Maiestas Regnum ipsum Transsyluanum de
Waywoda pacifico prouidere posset, quem videlicet Sua Maiestas in
earundem trium Nacionum medio pacifice statuere et prouidere possit),
bir6sâgot vâlasztanak, amelybe a kâptalan a dekânjât, a hârom nemzet pedig
14-14 tagot jelol. A birsâgokb6l nemesek eseteben a vajda, szekelyek
eseteben a szekely ispân, szâszok eseteben sajât birâik olyan reszt kapnak,
amennyit szoktak. Amennyiben a vajda vagy a szekely ispânok vagy mâs
szabadsâgaikban sertene oket, akkor a hârom nemzet a kirâlyhoz forduljon,
hogy tâvolitsa el oket, vagy pedig vedje meg oket a vajdâval, a szekely
ispânnal, vagy mâsokkal szemben. A dologban kiilOnben az a kiilonos, hogy a
vajdai bir6sâgok miikOdtek ebben az idoben. 115 Ez nyilvânval6an udvarias
formâban megfogalmazott, de megis forradalmi jellegii hatârozat volt. Bar a
vajdai szek iiresedesere hivatkoztak (a szekely ispân viszont tenylegesen
miikodott), a vajdai bir6sâg helyebe lepo uj testiilet az oklevel folytatâsa
szerint uj vajda eseten is miikOdne, kiilonben nem reszesiilhetne a
birsâgokb6l.
Az 1506-os agyagfalvi szekely nemzetgyiiles hatârozatai ugyancsak
birâskodâsi jellegiiek. 116 Mivel kiemelik a pârtoskodâsok es ârulâsok
elszaporodâsât, es ezek ellen lepnek fel, egyesek az 1506-ra feltetelezett
lâzadâs utâni visszahatâskent ertekeltek. 117 Ez nem zârhat6 ki, a baj csak az,
hogy a hatârozat szovege ujkori magyar forditâsban, XVIII. szâzadi
keziratban maradt fenn, es a pontos napi kelte sem âllapithat6 meg. Van
ugyanis benne egy olyan mondat, ami tobb szempontb61 perdonto lehetne.
Arr61 van sz6, hogy tiltjâk a kirâly „es az o tisztviselojenek, tudni illik az
Erdelyi Vajdânak, es az Szekelyeknek Ispânjânak", valamint az orszâg
romlâsâra vaio torekvest. 118 Amennyiben az eredetiben is a „tisztviselo" egyes
szâmban alina, akkor ez csak abban az idoben lenne ervenyes, amikor a vajda
iis Uo. 309-313. - Szădeczky Kardoss: A szekely nemzet tortenete. 101-102. - R. Gooss: Die
Siebenbi.irger Sachsen in der Planung deutscher Si.idostpolitik. Wien, 1940. 55. Gooss ezt a
hârom nemzet harrnadik uni6jănak fogta fel, de râmutatott, hogy a hatârozatok nem val6sultak
meg. - Jak6 Zs.: Az erdelyi vajdai kancelltiria szervezete a XVI. szazad e/ejen. In voi. Îrtis,
konyv, ertelmiseg. Tanulmtinyok Erdely tortenelmehez. Bukarest, 1976. 46-47. (A
tovăbbiakban Jak6: A vajdai kance/laria).
116
Szekely Oklevelttir. I. 313-316.
117
Szădeczky Kardoss: A szekely nemzet t6rtenete. 103-105. - Korde Z.: A kozepkari
szekelyseg. 227. - Ettol elter a lăzadăst 1505-re tevo Balâs·: A szekelyek. 131.
118
Szekely Oklevelttir. I. 314.
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egy szemelyben viselte az ispăni tisztet is. Filggetlenill mindentol, B6nis
Gyorgynek van igaza: „a szekelyek tehăt, kikilldott bir6t nem vărva, maguk
hivtak ossze bir6i kozgyUlest es ket alkalommal, 1505-ben Udvarhelyen es
1506-ban Agyagfalvăn intezkedtek az igazsăgszolgăltatăs hiănyainak, illetve
az elharap6zott lăzadăsoknak es părtilteseknek megszilntetese-rol." 119 Viszont
az udvarhelyi gyiiles is lehetett a lăzadăs leveresenek kovetkezmenye.
A segesvări gyiiles megjegyzese a vajda tăvolleterol elgondolkoztat6
akkor is, ha a bir6săgok tenylegesen mukodtek. 120 Emlekezzilnk arra, hogy
1506. mărcius 27-en uj vajda kinevezeserol terjedtek hirek. 121 Sajnos, az
1499-1510-ig egy szemelyben orszăgbir6i es vajdai tisztet betolto 122 (1510
utăn csak orszăgbir6săgăt tartotta meg) Szentgyorgyi es Bazini Peter gr6fr61
nem keszillt monografia, igy csak hiănyos adatokra tămaszkodhatom.
Egyelore csak azt tudom, hogy a vajda 1505. szeptember 20-ăn Kolozsvărr61
irja, miszerint rovidesen Budăra kell mennie. 12 (A răkosi orszăggyillesre
ment.) Felruno viszont, hogy 1506-ban tObb izben tart6zkodott nyugatmagyarorszăgi birtokain. Mărcius 15-en (Magyar)-Ovăron, szeptember 6-ăn
ugyanott, 11-en Voroskon, december 21-en megint 6varon talăljuk. 124 Mivel
orszăgbir6i tevekenysege kovetkezteben sokat kellett Budăn lennie, Erdelybe
ugy lătszik hosszabb ideig nem ment el. ltt nyilvăn alvajdăi helyettesithettek.
Az a bir viszont, hogy uj vajdăt akartak kinevezni, azt jelenti, hogy vagy o
akart tisztetol megvălni, vagy az udvar akart tole megszabadulni, csak nem
talălt megfelelo ut6dot. Nem Tărcai szekely ispăni kinevezese vălthatta ki
Szentgyorgyi megsertodeset, hiszen az utăn tobb mint fel ev mulva meg
Kolozsvăron tart6zkodott. A vajda tăvollete azonban nem tetszett a hărom
erdelyi nemzetnek. Egy viszont biztos, hogy 1505-1506 tăjăn Erdely
kormănyzata nem lehetett konnyii, nem veletlen, hogy mind Szentgyorgyi,
mind Tărcai szabadulni szeretett volna tisztetol. Ez ut6bbi tăvozăsa utăn az
orszăgbir6-vajda visszakapta a szekely ispănsăgot, hogy azt 1510-ben a
vajdasăggal egyiltt Szapolyai Jănosnak adja ăt.
Tărcai nagysăgos ur es vegill Onod urakent vărur is maradt, ugyhogy
sikerillt csalădjăt a rnăgnăsok koze bejuttatnia. Igaz, maradtak arra adatok,
hogy egyes birtokait61 kenytelen volt megvălni. 1509. okt6ber 10-en erdekes m6don nern nagysăgosnak, csak vitezlonek nevezve - T6tselyrnesi
86nis Gy.: Magyar jog - szekely jog. Kolozsvăr, 1942. 19. (Kolozsvări Tudomănyos
I.)
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Jak6: A vajdai kancel/aria. 46--41.
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Berger: Bistritz. 458. sz.
124
Eszterhăzy J. Az Eszterhdzy csalad es oldalclgai leirasahoz tartoz6 oklevelek. Budapest,
1901. 138-147. - Archiv Mesta Bratislavy Inventar listin a /istov. II. (1501-1563). Vypracoval
V. Horvăth. Bratislava, 1966. 4327, 4328, 4335. sz.
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Tărcai Janos, felesege, Săra, fiai Gyorgy, Eusztăk, Ferenc es Gyorgy, leănyai
Katalin, Borbăla, Zs6fia es Lucia terhet îs felvăllalva eladta a
garamszentbenedeki konvent elătt a Pest văros deli reszen fekvă Szentfalva
mezăvărosbeli re·szet 400 aranyforintert orok jogon Răskai Balăzs
125
tărnokmestemek es felesegenek Zubor Katalinnak.
(A ket Gyorgy nem
szokatlan: mint ismeretes, Hunyadi Jănosnak volt egy Janos nevii occse, a
Tărcaival îs kapcsolatban ăll6 Rozgonyi Istvănnak pedig ket Katalin nevii
leănya.) Ezek szerint 1505 6ta meg egy gyermeke sziiletett a volt szekely
ispănnak. Nem kell azonban feltetlentil a szentfalvai eladăsnăl anyagi
nehezsegekre gondolni. Elkepzelhetă, hogy Răskait akarta valamiert
lekenyerezni. Ez idăben adta vissza Forr6t is a kirălynak, aki 1510. januăr 20ăn 2000 forintert Szatmări Gyorgy kancellămak zălogositja el azzal, hogy
126
tovăbb adhatja Kassa vărosnak. Annak idejen Tărcai is 2000 forintert vette
127
zălogba Forr6t.
ltt a kancellămak tett szivesseget.
A Lavei Pal alta! talălt szakolcai sirkă szerint nagysăgos T6tselymesi
Tărcai Janos szekely ispăn es kirălyi kapităny 151 O. januăr 10-en halt meg.
lgaz, ekkor măr nem volt a szekelyek ispănja. Kapitănyi cime viszont
elgondolkoztat6. Nem val6szinii, hogy a Mătyăs-kori ausztriai tevekenysegere
utaltak volna, igy csak egy lehetăseg marad, a szekely ispănsăgt61 tortent
megvălăsa utăn kaphatta valamikor kapitănyi megbizatăsăt. A legval6sziniibb,
hogy a kirălyi palotăsok (aulicusok), azaz az udvari katonasăg kapitănya lett,
ugyanis 1506 es 1512 kozott nem tudjuk, hogy ki tOltotte be ezt a fontos
tisztseget. 128 Ezt bizonyos mertekben alătămasztja az, hogy Tărcait Szakolcăn,
azaz a magyar-cseh hatâr kozeleben temettek el. II. Ulăszl6 ugyanis 1509.
mărcius 11-tăl 151 O. februăr 18-ăig kimutathat6an Csehorszăgban, zomeben
Prăgăban tart6zkodott. 129 Mint lăttuk, a volt szekely ispăn 1509. okt6ber 10-en
a garamszentbenedeki konvent elătt, tehăt birtokait61 messze es a Csehorszăg
fele vezetă ut kozeleben tett hiteles helyi bevallăst, 130 ami val6sziniisiti, hogy
a kirălyhoz ment Csehorszăgba, onnan hazaterve viszont meghalt. lgaz, van
meg egy lehetăseg, mindjărt lătni fogjuk, hogy Morvaorszăgban is
rendelkezett birtokokkal, oda is utazhatott. Ftiggetlentil ettăl, az biztosra
vehetă, hogy a szekely ispănsăg elvesztese utăn, kirălyi kapitănykent, a
legval6sziniibben a palotăsok parancsnokakent folytatta pălyăjăt.
Halăla utăn birtokait, legalăbb îs, amelyek megmaradtak, hiszen
Onodot elvesztettek, felesege es legidăsebb fia, Gyorgy kormănyoztăk. Egy
1517. evi oklevel szerint egy hatalmaskodăst negy evvel azelătt Podmaniczky
125

OF. 205107.
Kassa văros titkos leveltăra. K. Forr6 5.
127
L. 75. jegyzet.
.
128
F6gel: /l Ulasz/6 udvartartasa. 68.
129
Sebestyen B.: A magyar kiralyok tart6zkodasi helyei. Budapest, 1938. 97.
130
L. 125. jegyzet.
126

https://biblioteca-digitala.ro

136

KUBINYI Andras

Mihăly, T6tselymesi Tărcai Gyorgy es Sara asszony, Tărcai Janos ozve~e
parancsâra kovettek el. Târcait es anyjât Gâlszecsen ideztek meg. 31
Podmaniczky Tărcai Janos legidosebb gyermekenek, Katalinnak volt a
ferje, 132 ugyanakkor Podmaniczky Janos kirâlyi kamarâsmester, rnajd
pozsonyi ispân, valamint Istvan nyitrai piispok testvere volt. 133 A
Podmaniczkyek is - akâr Tărcai - II. Ulâszl6 alatt keriiltek a mâgnâsok koze.
A volt szekely ispân mâsodik leânya, Borbâla, begina lett a budai bcgina
kolostorban. 1514. mâjus 20-ân nyugtatta anyjât, Sărat, hogy az penzben
kifizette a neki, apja minden magyarorszâgi es morvaorszâgi birtoka utân, jâr6
reszet. 134 Ugy lâtszik tehât, hogy Tărcai vegiil hozzâjutott koveteleseihez,
azonban reszben Morvaorszâgban. A csalâdr61 tobbet nern erdemes imi.
Gyorgy es occsei val6szinUleg korân elhunytak, nincs râjuk tovâbbi adatom.
(A Mohâcs utân szereplo Tărcai Gyorgy a Tarkoi Târcaiak koze tartoz6
Mikl6s fia volt.) A leânyok koziil Nagy Ivan szerint Lucia Hagymâsi
Mikl6shoz ment hozzâ, 135 ezt magam reszerol sem megerositeni, sem
megcâfolni nem tudom. Sara asszonyra es leânyâra, Podmaniczky Mihâly
felesegere maradtak adatok, temânk szempontjâb61 ezek azonban
erdektelenek.
bsszefoglalva megâllapithatjuk, hogy a Jagell6-kori uj arisztokrâcia
egyik erdekes kepviselojet ismerhettiik meg Tărcai Jânosban. 6 is, mint ennek
a retegnek nem egy mas tagja, Mâtyâs alatt indult. Egyarânt szâmithatjuk,
penziigyigazgatâsi tisztviselokent, rnind a gazdasâgi ertelmiseg, mind a
katonâk koze. Ez nem volt kiilonleges, Sârkâny Arnbrusr61, akibol kesobb
orszâgbir6 lett, ugyanezt mondhatjuk (o viszont nem volt Mâtyâs
szolgâlatâban). Pâlyâjân, tehetsegen kiviil, j6 szemelyi kapcsolatai segitettek
elore. A szekely ispânsâg eseteben nem sikeriilt eredmenyeket elemie, ami
talan az akkori erdelyi viszonyok kovetkezmenye is volt. Nem volt olyan
nagyilr, mint akâr Szentgyorgyi, akâr Szapolyai, es mivel reszben sajât
koltsegen kellett ellâtnia feladatât, bizonyâra nem rendelkezhetett annyi
tekintelyes familiârissal, mint az emlitett ket ur. igy talan nem is o volt a hibâs
a szekely kudarcert. Sajât magânak azonban sikeriilt vegiil birtokokat
szereznie, noha vegeredmenyben râfizetett a szolgâlatâra. Amennyiben
csalâdja nem hal ki, feltehetoen megkapaszkodhattak volna a mâgnâsok
kozott. Elgondolkoztat6 kiilonben, hogy a legtobb kirâlyi tisztsegvi5elo nem
jutott hozzâ fizetesehez. Ezert sokszor nehez is volt tisztsegeket betolteni,
vagy egyet otthagyni, amint epp Tărcai eseteben lâthattuk. Megis megerte a
szâmukra, hiszen - ha zâlogjogon is - ezâltal novelhettek birtokaikat.
131
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Der letzte Szeklergespan
(Zussammenfasung)

Seit 1467 war der Woiwode von Siebenbiirgen mit einer einzigen
Ausnahme zugleich auch Gespan der Szekler (comes siculorom.) Die
Ausnahme betrifft Janos Tarcai (Tharczay, de Tharcza), der 1504-1506
dieses Amt bekleidete. Eigentlich hiej3 er Janos Aprod von Totselymes. Sein
Vater, Mik/6s Aprod, stammte von einem Bruder des groj3en
Geschichtsschreibers und Archidiakons von Kiikiil/o, Janos Aprod von
Totse/ymes ab, und war im Komitat Saros, in der heutigen Ostslowakei
begiitert. Janos und sein iilterer Bruder, Marton vertauschten ihre Namen am
Beginn der achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts au/ Tarcai. Marton war
1481-1490 Salzkammergrafvon Siebenbiirgen, Janos am Ende der Regierung
von Matthias Corvinus koniglicher Kammerherr, Kastellan von Wiener
Neustadt, dann in Bruck an der Leitha. Die beiden Briider nahmen 1490
Partei far den polnischen Prinzen und Thronpriitendenten Johann Albrecht,
darum wurden ihre Besitzungen fiir kurze Zeit konfisziert. Ober Marton h6ren
wir spiiter nichts.
Janos stand spiiter im Dienst der Magnatenfamilie Homonnai, und
wurde ihr Burggraf in Bark6 und Vizegespan des Komitats Zemp/en, wo er
inzwischen den Markt (oppidum) Galszecs erwarb. Um 1493 heiratete er eine
gewisse Sara, die nach einer Urkunde die Tochter des siebenbiirgischen
Vizewoiwoden und Banus von Szoreny, Domokos Bethlen von lktar war
(1494), eine andere Urkunde nennt aber ihren Vater lmre Doci von Zadorlaka
(1495). Dieses genealogische Riitzel kann man damit erkliiren, dass ihre
Mutter zuerst Benedek Nagylucsei heiratete, von dem ihr ein Sohn, Ferenc
geboren wurde. Der zweite Gatte war eben Domokos Bethlen, der Vater
Saras, nach dessen Tod bekam sie als dritten Ehemann Imre Doci. Diese Ehe
blieb kinderlos, aber Doci hat die beiden Kinder seiner Frau aufgezogen und
anscheinend auch adoptiert. Ferenc Nagylucsei nannte sich spiiter Doci von
Nagylucsei (er war der Ahnherr der Familie Doczy von Nagylucse), Sara
fiihrte spiiter den Namen Sara Zadorlaki. Tarcai erbte so nach seiner Frau
ostungarische Beitztiimer.
1496 wurde Janos Tarcai - wie sein Bruder - Salzkammergraf in
Siebenbiirgen, und nebenbei auch Miinzkammergraf von Hermannstadt. Beide
A'mter bekleidete er bis 1498. Dann ernannte man ihn zum Salzkammergraf
von Maramaros und in 1501 auch zum Vorsteher des Dreissigstamtes in
Kaschau. Diese Finanziimter verwaltete er bis 1504. In diesem Jahr ernannte
ihn Konig Wladislaw II. zum Gespan der Szekler, seitdem gehorte er schon zu
den Magnaten. Sein Vorgiinger Peter Graf von Szentgyorgy und Bazin blieb
zwar weiter Woiwode von Siebenbiirgen und zug/eich Landesrichter von
Ungarn, er scheint sich aber 1505-1506 nicht viei in Siebenbiirgen auf
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gehalten haben. Zur Zeit der Gespanschaft Tarcais kam es zu einem Aufstand
der Szekler, und es wurden wichtige Nationaltagungen der Szekler
abgehalten, anscheinend in der Abwesenheit des Gespans. Tarcai wollte
ofters abdanken, da ihm der Konig mit groj3er Summe schuldig geblieben war,
seine Abdankung wurde aber erst am Wende 1506-1507 angenommen, und
der Woiwode Szentgyorgyi bekam die Gespanschaft zuriick. Nach seinem in
Szakolca von Pal Lavei gefundenen Grabstein ist er dort am 1O. Januar 151 O
als koniglicher Hauptmann gestorben. Er hat viele Giiter bekommen, so in
Ungarn, wie auch in Miihren.
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