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Tóth Krisztina

KÁROLY RÓBERT DIPLOMATÁJA:
ISTVÁN VISEGRÁDI VÁRNAGY

Napjaink történetírásában előtérbe kerültek a prozopográfiai kutatások, ame-
lyek az egyes intézmények történetét és működését az egyén életpályáján keresztül 
közelítik meg. Bár nyilvánvaló, hogy 14. századi történelmünk egyes szereplőinek 
karrierjét, életkörülményeit, családi viszonyait nem tudjuk teljes egészében fel-
vázolni,1 de az egyén életére vonatkozó elszórt adatok összegyűjtésével árnyal-
tabb képet alakíthatunk ki, és ezzel a hivatal- és köztörténeti kutatásokat is 
elősegíthetjük. 

Az Anjou-dinasztia trónra kerülése hazánkban kedvező lehetőséget teremtett a 
feltörekvő köznemesek számára a karrierépítésre és a vagyonszerzésre, hiszen egy 
új uralkodóház hatalomra jutása egyben új arisztokrácia kiépítését is jelentette. A 
14. század első feléből több példát sorolhatnánk addig ismeretlen családok vagy 
személyek hirtelen felemelkedésére, akik azután tehetségüknek és szerencséjüknek 
köszönhetően generációról generációra tudták örökíteni megszerzett hatalmukat, 
bár természetesen az is előfordult, hogy egy nagyreményű apa méltatlan fiai el-
herdálták az örökséget, vagy a forgandó szerencse játékának köszönhetően elvesz-
tették a családi vagyont és befolyást. Ilyen, az ismeretlenségből kiemelkedő, majd 
utódaiban újra ismeretlenségbe süllyedő személy volt István, aki Károly Róbert 
uralkodása alatt a visegrádi várnagy és a pilisi ispán tisztét töltötte be, diplomáciai 
feladatokat végzett, a királyi kegynek és magánvagyonának hála több megyében 
birtokokat szerzett, gyermekeit előnyösen kiházasította, és bár bárói rangra nem 
emelkedett, az uralkodó legbensőbb köreihez tartozott. A személyére vonatkozó 
források hiánya miatt többen többféleképpen próbálták életpályáját megrajzolni. 
Pór Antal a királyi ház rokonának tekintette,2 Wertner Mór az Esztergom megyei 
Cséven élő kisnemesi családból származtatta,3 Fraknói Vilmos Vitéz János ősének 
tartotta,4 bár ezt az állítását később ő maga cáfolta meg.5

1 Engel Pál: Nagy Lajos bárói. Történelmi Szemle 27. (1985) 399.
2 Pór Antal: Csór Tamás, királyi főajtónálló, liptói és kőrösi főispán, csókakői, gesztesi és óbudai várnagy 

(1330–1360). Az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának Kiadványai 
7. (1890) 40.

3 Wertner Mór: Adalékok Esztergammegye és vidékének legrégibb történetéhez. Az Esztergom-vidéki Régésze-
ti és Történelmi Társulat Évkönyve 3. (1900) 68–69.

4 Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879. 3–8.
5 Fraknói Vilmos: Zrednai Vitéz János prímás származása. Katholikus Szemle 2. (1888) 569–575. – Vitéz János 

származásáról legutóbb: Ritoókné Szalay Ágnes: III. János pécsi püspök, azaz Janus Pannonius családjáról. In: 
Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére. Szerk. Font Márta, Vargha Dezső. (Tanulmányok Pécs történetéből 8.) 
Pécs 2001. 103–104.
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Ki volt tehát István? A kérdésre megnyugtató választ talán soha nem kapunk, 
de a rá vonatkozó oklevelek adatainak összegyűjtésével megközelíthetjük az 
igazságot. Az Istvántól származó Sáfár család levéltára nem maradt fenn. István
unokája, Dorottya Perényi Pálhoz ment feleségül, és testvérei elszegényedése 
következtében a családi birtokok többségét felvásárolta.6 A birtokokkal együtt a 
családi oklevelek nagy része is az ő tulajdonába került, majd – valószínűleg egyet-
len fia örökös nélküli halála után – Kassa város levéltárába. Az oklevelekről a 16. 
század elején jegyzék készült, amely az egyes kiadványok kiadási évét és rövid 
tartalmát írta le.7 És bár maguk az oklevelek az ezt követő évszázadok során meg-
semmisültek, a jegyzék megmaradt, és ebben több mint félszáz, Istvánra vonatkozó 
oklevél kivonata található. Ezek, valamint más forrásokból összegyűjtött adatok 
alapján próbáljuk meg felvázolni István származását, hivatalviselését, birtokait és 
családi viszonyait. 

Származása

István származását nem ismerjük biztosan. A korai adatok azonosítását megne-
hezíti, hogy kezdetben István nem viselt előnevet, majd miután elnyerte a viseg-
rádi vár várnagyi tisztjét, az oklevelekben mindig hivatala megnevezésével fordult 
elő. Ennek köszönhetően kapta meg a „Sáfár” ragadványnevet, amelynek kora-
beli jelentése „az uralkodók ügyeinek intézője” volt. Ez a szó a magyar nyelvben 
legkorábban az ő nevében tűnik fel,8 de csak Károly Róbert halála után, 1343-
ban.9 Apja nevére elsőként 1338-ban történik utalás, amikor az uralkodó Pál fia 
István visegrádi várnagynak adományoz két birtokot Torontál és Bács megyében.10 
Pályafutása kezdetére az 1326. augusztus 30-án kelt oklevél vett fényt, amelyből 
kiderül, hogy István a királlyal együtt érkezett az országba.11 Ezt megerősíti az 
oklevél 1331. május 2-án kelt átírása is.12 Egy 1327. január 29-én kelt oklevélből 
viszont úgy értesülünk, hogy István az uralkodót az országba érkezésétől kezdve 
folyamatosan szolgálta.13 Mindebből tehát megállapíthatjuk, hogy István apját Pál-
nak hívták, birtoka nem volt – vagy csak igen jelentéktelen –, hiszen birtokáról 
vett előnevet nem használt. István vagy Itáliában csatlakozott Károly Róberthez, 

6 Zsigmond-kori oklevéltár. Szerk. Borsa Iván, Mályusz Elemér, C. Tóth Norbert. I–X. Bp. 1951–2007. (a 
továbbiakban: ZsO) III. 2397. sz.

7 Magyar Országos Levéltár (Bp). Diplomatikai Fényképgyűjtemény (a továbbiakban: DF) 287 451.
8 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Lóránd. Szerk. Kubinyi László, Papp László. 

I–IV. Bp. 1967–1984. III. 469.
9 Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Coll. et ed. Ferdinandus Knauz et al. I–IV. Strigonii–Budapestini 1874–

1999. (a továbbiakban: MES) III. köt. 488. – Egy alkalommal már korábban, 1337-ben is találkozhatunk a „Sáfár” 
előnévvel egy oklevél relatiójában: Anjoukori okmánytár. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula. I–VII. Bp. 
1878–1920. (a továbbiakban: AO) III. 397.

10 DF 269 951.
11 nobiscum hoc regnum intrando – MES III. 84.
12 Uo. 190. (az oklevelet Erzsébet királyné írta át).
13 a toto tempore introitus nostri – MES III. 105.
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vagy Magyarországon az elsők között állt a király mellé, és attól kezdve folyama-
tosan bizonyította hűségét. Az előbbi feltételezést megerősíti, hogy 1326-ig Ist-
ván kilencszer járt követségben a király szolgálatában a tengerentúlon,14 amire 
valószínűleg nyelvtudása miatt került sor, amelyet Itáliában sajátított el. 

Származásáról szóló információinkat az oklevelekből vett közvetett adatokkal 
tovább bővíthetjük. 1326. augusztus 30-án István adományul kérte Károly Róberttől 
az Esztergom megyei Nyírmál birtokot, és a király érdemeit figyelembe véve neki 
adományozta azt.15 A birtok azonban nem kellett Istvánnak, mert néhány hónap 
múlva, november 27-én eladta Pozsega-i Benedek fia Olarnak, mivel gyermek-
korától kezdve hűségesen szolgálta őt.16 Benedek fia Olarról, vagy más források 
szerint Benk fia Alardusról tudjuk, hogy Benedek fia Mark pozsegai nemes rokona 
volt, és előneve alapján valószínűleg ő maga is Pozsega megyéből származott.17 

1341. augusztus 17-én a pozsegai káptalan felosztotta a Pozsega megyei Al-
sókamarica és Felsőkapronca birtokot István visegrádi várnagy és Sclavus György 
testvére, Ambrus fia Miklós között. Alsókamarica fele Miklósé, fele pedig István-
né lett a rokonság jogán.18 A Barleus fia Ugrintól közösen vásárolt Felsőkaproncát 
szintén két egyenlő részre osztották, míg az erdők és a malmok továbbra is közös 
kezelésben maradtak.19 

A kassai városi levéltár 16. század elején készült jegyzéke említi, hogy Erzsé-
bet királyné 1281-ben Alsókamarica földet Pozsega-i Ambrusnak adományozta, 
Berzince földet pedig Pozsega-i Lénárdnak.20

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy István ősei Pozsega megyében voltak birto-
kosok, és IV. László uralkodása alatt szerezték első birtokaikat. Pozsega megye 
az Árpád-kor végén a királyné igazgatása alatt volt. A tatárjárás után IV. Béla 
adományozta Mária királynénak, majd az ő halála után V. István felesége, Erzsébet 
kezére került, aki 1271-től kezdve folyamatosan adott ki Pozsega megyére vonat-
kozó okleveleket.21 Erzsébet férje halála után is megtartotta hatalmát, bár birto-
kain osztoznia kellett. 1275-től kezdve IV. László felesége, Izabella királyné kan-
celláriáján is készültek Pozsega megyével kapcsolatos kiadványok.22 Köztudott, 

14 Uo. 84.
15 Uo. 82–84.
16 Uo. 93–94.
17 Uo. 73.
18 alterius vero portionis prelibati magistri Stephani, videlicet fraternalis prima meta – Codex diplomaticus 

regni Croatiae, Dalmatiae ac Sclavoniae. Coll. et dig. Marko Kostrenčić, Tadeus Smičiklas. I–XVII. Zagrabiae 
1904–1981. (a továbbiakban: CDCr) X. 634.

19 Uo. 633–635. – A birtokfelosztást elrendelő oklevélben Sclavus György fia Ambrus fia Miklós szerepel (uo. 
623.), mégis valószínűbb, hogy Sclavus György testvére Ambrus fia Miklósról van szó, mert az oklevél 1419. 
március 12-én kelt átírásában is így szerepel (ZsO VII. 176. sz.). 

20 DF 287 451.
21 Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. (Társadalom- és 

művelődéstörténeti tanulmányok 36.) Bp. 2005. 152–153.
22 Magyar Országos Levéltár (Bp.). Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 33 852. – Vö. Zsoldos A.: Az 

Árpádok és asszonyaik i. m. 54.

367
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hogy Izabella Magyarországon Erzsébet néven szerepelt, így sajnos a fennmaradt 
rövid kivonat alapján nem dönthető el, hogy 1281-ben Erzsébet anyakirályné vagy 
Izabella királyné adományozta Alsókamaricát és Berzincét Pozsega-i Ambrusnak 
és Lénárdnak. Bármelyik királyné adományáról is van szó, a megadományozot-
tak minden bizonnyal a királyné kíséretéhez tartoztak, a királynéi udvarban élő 
iuvenes közül kerültek ki, akik általában szerényebb származású és vagyonú birto-
kosok voltak és gyakran részesültek szolgálataikért birtokadományokban.23 Ameny-
nyiben Izabella adományáról van szó, elképzelhető, hogy Ambrus és Lénárd IV. 
László halálát követően is a királyné szolgálatában maradt, esetleg egyikük vagy 
mindketten az Anjouk által törvényesnek tekintett magyar uralkodó, Martell Ká-
roly kíséretéhez csatlakoztak, és Itáliába távoztak, ahogy tette ezt Magyarországi 
Kozma is, aki szintén Nápolyba utazott és onnan csak Martell Károly halála után 
tért haza.24 Ha mindez így történt, az megmagyarázná, hogyan került István Itáliá-
ba, és hogyan lépett Martell Károly halála után Károly Róbert szolgálatába. 

István születési évét nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy 1345-ben halt meg, 
és az 1310-es években már diplomáciai feladatokat végzett a király utasítására, 
tehát akkor már felnőtt korban volt. Így születési dátuma 1280–1290 közé tehető, 
azaz Károly Róberttel nagyjából egykorú volt. Ha feltételezzük, hogy István apja 
Martell Károly szolgálatában állt, könnyen lehet, hogy István Károly Róberttel 
együtt nőtt fel, hiszen őt gyermekkorától kezdve magyar királynak nevelték, ezért 
magyar származású udvaroncokkal, apródokkal, szolgákkal vették körül.25 Károly 
Róbertnek így lehetősége volt elsajátítani a magyar nyelvet, István pedig megta-
nulhatta a nápolyi Anjou-udvarban beszélt olasz és francia nyelvet, amelyet később 
diplomáciai kiküldetéseiben hasznosítani tudott. 

Természetesen az is elképzelhető, hogy Ambrus és Lénárd IV. László halálát 
követően is az országban maradt, utódaik – köztük István – itt nőttek fel, és 1300-
ban Károly Róbert megérkezésekor, vagy 1301-ben, III. András halála után azon-
nal az Anjou uralkodó pártjára álltak. Ez azonban nem magyarázza meg, hogy a 
király miért bízott Istvánra diplomáciai feladatokat, és honnan volt Istvánnak az 
ehhez szükséges nyelvtudása. 

Pályafutása

István első megbízásait a királytól diplomataként kapta. 1326-ig kilencszer 
járt követségben a tengerentúlon, azaz Itáliában. Ahogy az Árpádok korában, úgy 
Károly Róbert idején is a külföldre induló követségek vezetői általában magas 
rangú egyházi személyek, püspökök, prépostok, vagy világi személyek voltak, 

23 Uo. 114–115.
24 1297. november 8.: Wenzel Gusztáv: Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból. I. (Monumenta Hun-

gariae Historica) Bp. 1874. (a továbbiakban: Dipl. eml.) 131–132. 
25 Miskolczy Ambrus: Magyar–olasz összeköttetések az Anjouk korában. Bp. 1937. 263–266.
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akik mellett tolmácsként, útikalauzként, tanácsadóként alacsonyabb rangú egyé-
nek, legtöbbször az illető nagybirtokos familiárisai tevékenykedtek.26 Mivel István 
nem tartozott a nagybirtokosok közé, feltehetően nem ő vezette a tengerentúlra 
induló követségeket, csupán részt vett azokban. Károly Róbert Magyarországra 
érkezése után is szoros kapcsolatot tartott fenn nagyapjával, II. Károllyal, és már 
1301 áprilisában követséget küldött hozzá Radislaus vezetésével, aki kíséretével és 
négy lóval érkezett Nápolyba.27 1303 nyarán a kalocsai érsek, a zágrábi püspök és 
az erdélyi főesperes (!) látogatta meg a dél-itáliai királyi udvart,28 1304. áprilisában 
pedig László kalocsai prépost utazott a tengerentúlra.29 Ezenkívül nyilvánvalóan a 
pápai udvar felé is indultak küldöttségek a magyar uralkodótól, mint például 1309 
januárjában,30 amelynek kíséretében ott lehetett István is. Károly Róbert nem volt 
hálatlan uralkodó, és ahogy a belpolitikai helyzet engedte, megjutalmazta híveit. 
1315-ben ezért Pozsega-i Istvánt a Maros és a Tisza találkozásánál lévő Toppay 
vár élére állította.31 A vár azonosítása vitatott, hiszen a két folyó találkozásánál 
lévő Tápé településen a 13. században nem volt vár, és később sincs tudomásunk 
várépítésről.32 Így arra gondolhatunk, hogy esetleg a Szegeden épült várat – amely-
nek korai történetéről szintén nincs sok adatunk33 – nevezték el a közelben lévő 
Tápé birtokról, és ennek várnagyi tisztét kapta meg István. 

Az 1315-ben elnyert tisztség mellett azonban István legfontosabb feladata 
továbbra is az ország határain túlra induló követségekben való részvétel volt, ame-
lyekben feladatát a király legnagyobb megelégedésére folytatta, ahogy az ural-
kodó megfogalmazta: „reddidit [se] utique graciosum regie maiestati nostre et 
acceptabilem”;34 „ut noster animus in ipsius serviciis, que prolixa ad narrandum 
et presentibus inseri foret tedyccosum, mitissime conquievit”.35 Feltehetően István 
azonosítható azzal az István tolmáccsal is, aki 1318. június 18–23. között Károly 
Róbert megbízásából Szécsényi Tamással és Simonnal Prágában és Königsaalban 
tartózkodott lánykérőben,36 hiszen Luxemburgi János francia nyelvű udvarában jól 

26 Zsoldos Attila: Az Árpádok követei. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős 
Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged 2000. 703–714.; Font Márta: Felvidéki kisnemesek a király 
szolgálatában. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. 
Szeged 1995. 170–171.

27 Dipl. eml. 162.
28 Uo. 170.
29 Uo. 172.
30 Uo. 186. 
31 DF 287 451.; Anjou-kori oklevéltár. Főszerk. Kristó Gyula, Almási Tibor. Szerk. Almási Tibor, Blazovich 

László, Géczi Lajos, Kőfalvi Tamás, Kristó Gyula, Makk Ferenc, Piti Ferenc, Sebők Ferenc, Tóth Ildikó. I–XV., 
XVII., XIX–XX., XXIII–XXVII., XXXI. Szeged–Bp. 1990–2008. (a továbbiakban AOklt) IV. 200. sz.

32 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Bp. 1963–1998. I. 905–906.; Kristó 
Gyula: A középkori Tápé. In: Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal. Tápé 1971. 49–50.

33 Petrovics István: A szegedi vár korai történetéhez. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből. VI. Szerk. 
Blazovich László. Szeged 1982. 53–66.

34 MES III. 105.
35 Uo. 84.
36 Szende László: Piast Erzsébet és udvara. PhD-disszertáció kézirata. Bp. 2007. 54.
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tudta hasznosítani nyelvtudását. Ezt megerősíti, hogy István első birtokadományát 
1318-ban kapta, mégpedig az eddig azonosítatlan Hvhíz birtokot,37 továbbá 1318-
ra tehető visegrádi várnaggyá történő kinevezése is. 

A tatárjárás után épült visegrádi várat 1301–1305 között Vencel király, majd 
Károly Róbert tudtával Csák Máté birtokolta.38 Mivel a trencséni várúr egy idő 
után magáénak tekintette a várat, a király kénytelen volt ostrommal elvenni 
tőle. 1317 őszén Szécsényi Tamás, Jánki Pál és egy Miklós nevű báró vezeté-
sével sor került Visegrád várának visszavételére.39 A vár helyzetének rendezése 
1318-ban történt meg, ekkor ugyanis a király Zala megyei birtokokért megkapta 
a veszprémi püspöktől a szentendrei uradalmat, és azt Visegrád ellátására ren-
delte.40 Valószínűleg ekkor nevezte ki az uralkodó a vár élére Istvánt, bár ilyen 
minőségében csak 1321. január 20-án szerepel először oklevélben.41 Az említett 
16. század elején készült, kassai levéltári jegyzék azonban már 1318-tól kezdve 
„Visegrádi” Istvánnak nevezi, ami feltehetően arra utal, hogy ettől az időponttól 
kezdve viseli a várnagyi tisztet.42 

Visegrádi várnagyként István a pilisi ispán hivatalát is ellátta, hiszen 1258-tól 
kezdve a két tisztség összekapcsolódott.43 István ettől kezdve az udvar befolyá-
sos tagja lett, feladatai közé tartozott a vár őrzése, karbantartása, a várhoz tartozó 
uradalom kezelése és a vár birtokain élő népek feletti bíráskodás.44 Különösen 
megnövekedett Visegrád jelentősége, amikor 1323-ban Károly Róbert ide helyezte 
át székhelyét, és ettől kezdve a visegrádi várnagy feladata volt az udvar ellátása 
is.45 Természetesen István nem egyedül végezte ezt a feladatot, több familiárisa is 
a rendelkezésére állt, hogy alispánként Pilis megye ügyeit, tiszttartóként pedig a 
várhoz tartozó, vagy saját birtokait irányítsa. Pilis megyei alispánja volt Iwan,46

37 DF 287 451.
38 A visegrádi vár történetét feldolgozó számos mű közül l. Pest megye műemlékei. I–II. Szerk. Dercsényi 

Dezső. (Magyarország műemléki topográfiája 5.) Bp. 1958. II. 456.; Iván László: A visegrádi vár története a 
kezdetektől 1686-ig. Visegrád 2004. 24.

39 AO I. 530. – A vár ostromának datálására: Engel Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oli-
garchák ellen (1310–1323). In: Uő: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. Csukovits Enikő. (Mil-
lenniumi magyar történelem. Historikusok) Bp. 2003. 346.; Kristó Gyula: I. Károly király harcai a tartományurak 
ellen (1310–1323). Századok 137. (2003) 332–333.

40 AOklt V. 175. sz. 
41 AO I. 595. – Engel Pál úgy vélte, hogy Sáfár István azonos lenne Pál fia István magisterrel, aki 1321-ben 

barsi ispán volt (Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. In: Uő: Magyar középkori adattár. 
CD-ROM. Bp. 2001.). Ez azonban nem valószínű, mivel ebben az időszakban Istvánt az oklevelek nem nevezik 
Pál fia Istvánnak, ezenkívül az 1321. július 20-án kelt oklevélben (amelyben Pál fia István barsi comes szerepel – 
AOklt VI. 204. sz.) István számára adományozott birtokok később nem jelennek meg Sáfár István birtokai között. 

42 Iván László ugyanerre a következtetésre jut (Iván L.: A visegrádi vár i. m. 192.).
43 Zsoldos Attila: Pest megye az Árpád-korban. In: Pest megye monográfiája. I/2. Szerk. Zsoldos Attila. Bp. 

2001. 40–42.
44 Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. (Értekezések a történeti tudományok 

köréből. Új sorozat 82.) Bp. 1977. 71–73.
45 Tringli István: Pest megye a késő középkorban. In: Pest megye monográfiája i. m. I/2. 168–169.
46 1333: AO III. 27–29.
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a várbirtokok tiszttartója Kereges fia Miklós,47 saját birtokainak tiszttartója Cholnuk-
i Péter fia Pál,48 és familiárisai közé tartozott a már említett Benedek fia Olar is.49 

István címzése magister volt, azaz az udvari lovagok közé tartozott.50 Bejáratos 
volt a királyi udvarba, valószínűleg háza vagy lakása is volt a visegrádi várban, 
hiszen 1339-ben innen lopták el kincstárát, amelyért a tolvajok huszonöt márka 
értékű birtokával kárpótolta az uralkodó.51 Nemcsak a vár irányításában, építé-
sében és lakóinak ellátásában vett részt, hanem az udvarban folyó kancelláriai 
munkában is. A 14. századtól megfigyelhető, hogy a királyi kancellária személy-
zetének egy részét alacsonyabb származású világiak alkották, Károly Róbert ural-
kodása alatt pedig sor került egy kancelláriai reformra is, amelynek nyomait az 
okleveleken található jegyzetekben láthatjuk.52 Ezekből a relációs jegyzetekből 
kiderül, hogy bevallást a 14. század közepétől nemcsak a királyi kápolnaispán előtt 
lehetett tenni, hanem a kancellária jegyzői előtt is, akik az oklevéladásra vonat-
kozó parancsot közvetítették az oklevél kiállítója felé.53 1337-ben Sáfár István re-
latorként vett részt egy Somogy megyében lévő besenyő föld adományozásában, 
majd a végrehajtást is ő irányította Fülöppel, a zágrábi püspök testvérével együtt.54 
1336-ban egy gyűrűspecsétes királyi oklevél hitelességének megállapításában se-
gédkezett, egyike volt azoknak a személyeknek, akik megvizsgálták a pecsétle-
nyomatot, mivel ismerték az igazi gyűrűspecsétet.55 A gyűrűspecsét használatát az 
1330-as években vezette be az uralkodó nápolyi és francia példák alapján. Ez volt 
a király legszemélyesebb használatára szánt pecsétfajtája, amelyet a király az ujján 
hordozva őrzött.56 Mivel István számára ismert volt ez a pecsét, arra is gondolha-
tunk, hogy mint a királyi udvartartás vezetője, az uralkodó kincstárát is ő őrizte, 
így alkalom adtán a gyűrűspecsét felügyelete is az ő gondja volt. Az udvartartással 
kapcsolatos számos teendője mellett azonban Istvánnak a külföldi udvarokkal sem 
szakadt meg a kapcsolata, bár nem tudunk arról, hogy 1326 után járt volna kül-
földön.57 1331-ben azonban a pápa felkért néhány befolyásos magyar urat, hogy 

47 1322: Veszprémi regeszták (1301–1387). Összeáll. Kumorovitz L. Bernát. Bp. 1953. 126. sz. 
48 1337: AO III. 388–389.
49 1326: MES III. 93–94.
50 Az udvari lovagokra bővebben: Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században. Bp. 1988.
51 CDCr X. 453–454., 460–461.
52 Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. 42.
53 Szentpétery Imre: A kancelláriai jegyzetek Anjoukori okleveles gyakorlatunkban. In: Emlékkönyv Károlyi 

Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. Bp. 1933. 472–477.
54 AO III. 396–397.
55 quibus ipsum verum annulare sigillum domini regis notum erat – AO III. 251–256. Vö. Kumorovitz L. Bernát: 

A magyar királyi egyszerű és titkospecsét használatának alakulása a középkorban. A Bécsi Magyar Történeti 
Intézet Évkönyve 7. (1937) 93.

56 Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. (Bibliotheca humanitatis historica 
a Museo Nationali Hungarico digesta) Bp. 1993.2 70–72.

57 Bár Pór Antal azt írta, hogy István Erzsébet királyné kíséretében volt Itáliában 1343. június 8. és 1344. június 
8. között (Pór A.: Csór Tamás i. m. 39.), ezt azonban egyetlen forrásunk sem erősíti meg, sőt ez idő alatt több 
oklevélben is szerepel István, ami arra utal, hogy Magyarországon tartózkodott. A félreértés valószínűleg abból 
fakadt, hogy Csór Tamás bűnbocsánatot kért a pápától István részére is (Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. 
A pápai kérvénykönyvek magyar vonatkozású okmányai. Avignoni korszak. I–II. Bp. 1916–1918. [a továbbiak-
ban: Reg. suppl.] I. 53.), s ebből Pór Antal arra következtetett, hogy István is személyesen volt jelen. 
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támogassa a pápai tizedszedők munkáját.58 A felkért személyek közt volt István is, 
ami feltehetően a pápai udvarban való ismeretségének köszönhető.59 

Birtokai

István birtokai az ország déli részén és az uralkodói központ közelében terültek 
el. Ha feltételezésünk helyes, és István valóban Pozsega megyéből származott, úgy 
ősi birtoka az itt örökölt Alsókamarica egy része volt.60 A király később a birtok 
még egy részét Istvánnak adta,61 majd 1333-ban a Záhok kegyvesztését kihasználva 
István adományba kérte a közelben lévő Alsókapronca birtokot is, amelyet Károly 
Róbert neki adományozott.62 Valószínűleg ezután történt, hogy István Ambrus fia 
Miklós nevű rokonával együtt megvásárolta Ugrin fia Barleustól Felsőkapronca 
birtokot.63 1342-ben István Erzsébet királynéval is megerősítette Pozsega megyei 
birtokai tulajdonjogát, és azt is elérte, hogy a királyné mentesítette birtokait – Al-
sókamaricát, Alsókaproncát és Felsőkaproncát – a nyestbőr- és egyéb adók fizetése 
alól, valamint engedélyezte, hogy a birtokok lakóinak nem kell megjelenniük a 
megyegyűléseken, tiszttartóik útján képviseltethetik magukat.64 

Az ország déli részén a másik nagyobb birtokegyüttest Bács és Torontál me-
gyében alakította ki István. 1332-ban kapta meg a Torontál megyei Szentendre 
birtokot.65 1338-ban, amikor Acynthus fia Mihály örökös nélkül meghalt, István 
adományba kérte a Szentendrétől északra lévő Torontál megyei Borgyas birtokot, 
és a vele szemben, a Tisza másik partján lévő Bács megyei Tharanyát.66 1343-ban 
Lajos király a Bács megyei Szentpéterrel egészítette ki István itt lévő birtokait.67

Istvánnak Visegrád közelében is volt néhány birtoka. Ezen a vidéken az első 
adományt 1318-ban kapta, a már említett, azonosítatlan Hvhiz birtokot.68 1319-ben 
a Pest megyei Ech birtokot,69 majd 1323-ban Diósdot szerezte meg.70 Ez utóbbi

58 Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. I–II. Romae 1859–1860. [a 
továbbiakban: Theiner] I. 551.

59 Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században. Bp. 1976. 101.
60 CDCr X. 633–635.
61 excepta quadam porcione ipsius possessionis Alsowkamaricha nominate a parte orientali adiacentis per 

vestram excellentiam ipsi magistro collata – CDCr X. 633.
62 AOklt XVII. 153. sz.
63 CDCr X. 623.
64 Uo. 660–661.; AOklt XXVI. 71.sz. – A három Pozsega megyei birtok azonosítására: Csánki Dezső: Ma-

gyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III., V. Bp. 1890–1913. II. 413.
65 DF 287 451.
66 DF 269 951. – Borgyas és Tharanya azonosítására l. Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és törté-

nelmi helynévtára. I–V. Szabadka 1889–1907. I. 133. (Tharanya), V. 19. (Borgyas).
67 DF 287 451.; AOklt XXVII. 845. sz. – Szentpéter azonosítására l. Iványi I.: Bács-Bodrog vármegye i. m. IV. 

127–128.
68 DF 287 451.
69 DF 287 451. – Ech valószínűleg azonos Eben birtokkal, amely később a család tulajdonában volt, vö. Györffy 

Gy.: Az Árpád-kori Magyarország i. m. IV. 569.
70 DF 287 451.; AOklt VII. 703. sz. – Azonosítására l. Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország i. m. IV. 

568–569.
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adományát egészítette ki Károly Róbert 1324-ben, amikor a Diósd határában lévő 
Keweltelek és Feltelek birtokrészeket is Istvánnak adományozta.71 1326 előtt Ist-
ván megvásárolta, vagy szintén adományba kapta az Esztergom megyei Nyírmál 
egy részét, majd 1326-ban az egész birtokot megkapta a királytól, azonban azt 
tovább adta hűséges familiárisának, Benedek fia Olarnak, ahogy erről már volt 
szó.72 A Nyírmálért kapott ötven márkáért István elérte, hogy 1326. szeptember 
15-én a Rosd nemzetségből származó Elek fia Mikócsa fiává fogadja, és mivel 
örököse nem volt, halála után birtokait ráhagyja.73 Mikócsa az 1310-es évek első 
felében Csák Máté familiárisa volt, és többször is kárt okozott az esztergomi érsek-
ségnek,74 később azonban Károly Róbert mellé állt, így birtokait megtarthatta. 
1334-ben Mikócsa még mindig élt, és ekkor birtokait egy szőlő kivételével átadta 
Istvánnak.75 

Ahogy a fentiekből kitűnik, Istvánnak több birtok is rendelkezése állt, hogy 
ott letelepedjen és gazdálkodjon. Nagyon valószínű azonban, hogy egyik birtokán 
sem tartózkodott huzamosabb ideig, hivatala és egyéb elfoglaltságai miatt a ko-
rabeli szokások szerint lakhelyét a királyi központban rendezte be.76 Arra nincs 
adatunk, hogy Visegrádon lett volna háza, bár mivel kincstárát innen lopták el, 
feltételezhetjük. Esztergomban már valószínűleg az 1330-as évek elején vásárolt 
egy házat, amelyet 1331-ben egy szőlővel,77 majd 1337-ben egy további házzal 
egészített ki.78 Budán egy telket birtokolt, amelyen azonban valószínűleg nem volt 
épület.79

István néhány más birtok megszerzésével is próbálkozott, bár nem mindig járt 
sikerrel. 1339-ben például Treutul Miklós pozsonyi ispánnal szemben a Tolna me-
gyei Maroth birtokra tartott igényt, de kérését Pál országbíró nem tartotta jogos-
nak, így a birtokot végül nem kapta meg.80 A kassai levéltár 16. század elején 
készült jegyzéke több olyan birtokot is felsorol, amelyet eddig nem sikerült azono-
sítani. 1332-ben kapta István Kinis birtokot, 1339-ben Machan, Zenthmartonhaz 
és Naztal birtokot, 1341-ben pedig Lanach-ot.81

71 DF 287 451.
72 MES III. 82–84.
73 Uo. 104–106.
74 Pór Antal: Boleszló herceg, esztergami érsek (1321–1328). Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi 

Társulat Évkönyve 3. (1900) 13–14.; Kristó Gyula: Csák Máté tartományúri hatalma. Bp. 1973. 120.
75 MES III. 235–236. – A birtok határainak leírása: uo. 246–248.
76 Kurcz Á.: Lovagi kultúra i. m. 102–103.
77 Konrad Schünemann: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa. (Südosteuropäische Bibliothek 1.) 

Breslau–Oppeln é. n. [1930] 133–134.
78 AO III. 324–325.
79 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Stud. et op. Georgii Fejér. I–XI. Budae 1829–1844. 

IX/3. 300–302.
80 AO III. 589–591.
81 DF 287 451.
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Családja

István életéről szólva forrásaink leginkább a családi élete területén hagynak 
minket bizonytalanságban. Feleségéről semmit nem tudunk, bár István élete vé-
gén és halála után megjelenik az oklevelekben, de még keresztnevét sem említik, 
nobilis dominanak címzik.82 A házasságból négy gyermek származott, két leány, 
majd később két fiú. Leányai számára István a királyi lovagok közül választott 
párt, fiait pedig kisgyermek-koruktól a királyi udvarban neveltette. Margit nevű 
leánya Csór nembeli Péter fia Tamás felesége lett, aki Károly Róbert fia, András 
herceg nevelőjeként kezdte pályafutását, majd királyi ajtónállóként és budai vár-
nagyként fejezte be.83 1343-ban elkísérte Erzsébet királynét Nápolyba, és az utazás 
során, 1344 februárjában kereste fel királyi követként a pápát is, akitől engedélyt 
kért maga, felesége, testvére és annak felesége, valamint apósa és annak felesége 
számára, hogy gyóntatójuk összes bűnük alól feloldozza őket. Apósa István pilisi 
ispán volt, aki bizonyosan azonos Sáfár Istvánnal, aki 1345-ig viselte ezt a hi-
vatalt.84 

István másik lánya, Anna a Valkó megyében birtokos Ibrányi Gyurk fia István-
hoz ment hozzá, majd annak 1345 körül bekövetkezett halála után Gilétfi János 
– a későbbi nádor, Gilétfi Miklós testvére – felesége lett. Anna első házasságából 
két leány született, Erzsébet és Mária, és mivel Gyurk fia Istvánnak így nem volt 
fiúörököse, halála után birtokai visszaszálltak a királyra. Az uralkodó a birtokokat 
1346-ban Mychk fia Istvánnak adományozta, azonban az életben lévő női roko-
nok – Gyurk özvegye, Gyurk fia István özvegye, Gyurk fia István két lánya, vala-
mint Gyurk lánya, Maróti István felesége – tiltakoztak hitbérük és lánynegyedük 
miatt az adományozás ellen.85 A király helyt adott a tiltakozásnak és 1348-ban 
kárpótolta az asszonyokat. Ekkor azonban Gyurk özvegye már halott volt, így
Gyurk fia István özvegyét, Annát (aki időközben újra férjhez ment), Gyurk fia Ist-
ván két leányát, Erzsébetet és Máriát, valamint Gyurk leányát, Erzsébetet iktatták 
be Ibrány és Dethmar birtok egy részébe.86 

Sáfár István két fia, Miklós és János közül Miklós futotta be a nagyobb karri-
ert. A fiúk valószínűleg még kiskorúak voltak apjuk halála idején, mert 1347-ben 

82 Mint például 1347. július 25-én (DF 269 952.). Engel Pál Sáfár István feleségét Ibrányi Gyurk lányával 
azonosította (Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: Uő: Magyar középkori adattár i. m.: Sáfár [csévi, 
taranyai] család), mivel Sáfár István lánya örököl Ibrányi Gyurk után. Az örökség azonban Sáfár István lányára 
nem anyja, hanem férje után jutott, ahogy erről a későbbiekben még lesz szó.

83 Csór nembéli Péter fia Tamás életére l. Pór A.: Csór Tamás i. m.
84 Reg. supp. I. 53. – Bossányi István pilisi ispánt Bátmonostori Töttössel azonosítja, azonban 1344-ben még 

Sáfár István viselte ezt a hivatalt (1344. július 13.: MES III. 542–543.; 1345. február 28.: AO IV. 486–487.). 
Bátmonostori Töttöst először 1345. október 12-én említik visegrádi várnagyként és pilisi ispánként (Theiner I. 
1859. 689.)

85 AO IV. 577–580.
86 CDCr XI. 449–450. 

374

bertenyi.indd   374 2009.10.07.   17:28:57



anyjuk képviseli őket a király előtt, amikor birtokaik megerősítését kérik.87 Miklós 
az Aba nemből származó Domoszlói István leányát vette feleségül,88 és talán en-
nek köszönhető, hogy 1371-ben gönci várnagy, majd 1376-tól Borsod és Nógrád 
megyék ispánja, valamint diósgyőri és regéci várnagy lett.89 János valószínűleg a 
család Bács megyei birtokaira vonult vissza gazdálkodni, mert 1367-ben és 1379-
ben is Szentendrei előnévvel említik az oklevelek helyi határviták során.90 

István visegrádi várnagy 1345-ben halt meg. 1345. február 28-án még szerepelt 
egy Bács megyei birtokba iktatásnál mint birtokszomszéd,91 de 1345. október 12-
én már Bátmonostori Töttös volt a visegrádi várnagy.92 Utódainak a 15. század-
ban már nem volt jelentős közéleti szerepük, ami annak is köszönhető, hogy uno-
kái, Miklós fiai 1405-ben Zsigmond király ellen lázadtak, ezért jószágvesztésre 
ítélték őket.93 Bár úgy tűnik, birtokaik egy részét később az uralkodói kegynek 
köszönhetően visszakapták, korábbi vagyonukat soha nem tudták visszaszerezni, 
sőt birtokaikat folyamatosan el kellett zálogosítaniuk.94 A család férfiágon végül 
1455-ben halt ki, amikor Sáfár István dédunokája, a Torontál megyei Borgyason 
élő László fiúörökös nélkül szállt sírba.95 

87 DF 269 952.
88 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–1599. Bp. 1938. 111.
89 Engel P.: Magyarország világi archontológiája i. m.
90 DF 269 961.; DF 269 966.
91 AO IV. 486–487.
92 Theiner I. 689.
93 ZsO II. 4048. sz. – Az új birtokosok beiktatása: uo. 4456. sz.
94 ZsO III. 2397. sz.; ZsO V. 564. sz.
95 DF 236 436.
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