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NEumaNN tIBOr

Éleskő várának felújítása 1536-ban

Czobor Gáspár 1539. évi halála1 magától értetődőleg arra ösztönözte rokonságát, 
hogy áttekintsék közös birtokjogaik – korántsem kedvező – helyzetét. Az egykori királyi 
kamarás ugyanis sok szempontból a család „fekete báránya” volt: az 1510-es évek má-
sodik felétől kezdődően sorra bocsátotta zálogba javait, és bár elődeihez hasonlóan nem 
tartózkodott az üzleti vállalkozásoktól, tizedbérleti ügyleteiből is csak újabb adósságokat 
halmozott fel.2 Folyamatos eladósodásában persze az is közrejátszott, hogy az ország 
északnyugati határvidékén, Nyitra és Pozsony megyékben a Czoborok kezén lévő két 
vár- és egy kastélyuradalom (Holics, Éleskő és Sasvár) zálog, illetve vétel útján került 
családjához, így a tekintélyes vagyonon meg kellett osztoznia az özvegyekkel és a leány-
ági örökösökkel.3 Halála pillanatában a család két ágra oszlott: az egyiket Czobor Imre 
utódai alkották, Gáspár öt árva gyermeke, akiknek érdekeit az özvegy, Ákosházi Sárkány 
Orsolya képviselte; a másikat Czobor Márton leszármazottai, azaz Márton leányának, 
Felicitasnak és Pilsberger Farkasnak a gyermekei, akik rendszerint szintén a Czobor csa-
ládnevet viselték.4 Harmadik, mégis legfontosabb szereplőként ott találjuk mellettük az 
új Ferdinánd-párti arisztokrácia egyik neves képviselőjét, Bakić Péter huszárkapitányt 
is, aki több társához hasonlóan – gondoljunk például Nyári Ferenc esetére5 – a régi nagy-
birtokos-rétegből választott magának házastársat, ezáltal terjesztve ki a régióban hatalmi 
befolyását és persze jelentősen megnövelve birtokvagyonát: ő Czobor (Pilsberger) Annát 
vette nőül, amely kapcsolat a zavaros időkben a Czobor család tagjai számára biztos po-
litikai védelmet nyújtott.

1539–1540-ben Éleskő vár (ma: Ostrý Kameň, Buková területén)6 birtoklásának ügye 
is napirendre került. A Kis-Kárpátok Pozsony megyei részén emelkedő várat Gáspár, 
illetve Felicitas fia, Czobor János 1534 végén bocsátotta zálogba 1700 forint értékben 
Bakić Pálnak és Péternek, hogy az összegből sasvári kastélyukat és két másik falujukat 
visszaválthassák.7 A zálogszerződésben külön hangsúlyozták, hogy a várépület régisége 
miatt igen romos állapotban van, ezért okvetlenül fel kell újítani és további erődítésekkel 

1 1538 júniusában még él (Slovenský Národný Archív [=SNA], Pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltár, 
Prot. 5. 978–980., illetve Magyar Országos Levéltár [=MOL] P 183., Esterházy cs. hercegi lt., Czobor 
család, 5. csomó, A–22.), 1539. júliusában már néhai (MOL E 148. Magyar Kamara Archívuma, Neo-
regestrata Acta [=NRA] fasc. 1614. no. 26–27.)

2 Néhány példa a teljesség igénye nélkül: MOL Diplomatikai Levéltár (=DL) 48310., 102884., 106083. 
(Prot. 523–525., 556–557.), MOL Diplomatikai Fényképgyűjtemény (=DF) 226512., 226514., 273403., 
SNA Pozsonyi kápt. hlt., Prot. 5. 323–324., 335–337., 356–357., 361–362. stb.

3 Lásd például az apja özvegyével folytatott végeláthatatlan pereskedését: DF 286289–286297.
4 A Czobor család középkori leszármazását lásd EngEl Pál: Magyar középkori adattár. Középkori magyar 

genealógia. CD-ROM, 2001. „Cobor (Czobor, coborszentmihályi)” c. tábla, vö.: DuDás gyula: A Czobor 
család és birtokviszonyai Bács-Bodrogh vármegyében. Turul, 12. (1894) 28.

5 Ő Korlátkövi Péter udvarmester leányát vette nőül, akinek kezével ugyanebben a régióban két várura-
dalmat örökölt meg: nEumann Tibor: XVI–XVII. századi várleírások Korlátkőről. Castrum. A Castrum 
Bene Egyesület Hírlevele. 2005/1. szám. Szerk. FElD isTván – szaTlóczky gábor – Domokos györgy. 
Budapest, 2005. 23. (Itt Nyári halálozási évének 1551 helyett hibásan 1553-at adtam meg.) 

6 a várra l. EngEl Pál – FElD isTván: Éleskő. In: Korai Magyar Történeti Lexikon (9–14. század). Főszerk.: 
krisTó gyula. Szerk.: EngEl Pál – makk FErEnc. Budapest, 1994. 185–186. (a korábbi szakirodalommal).

7  1534. december 2. SNA Pozsonyi kápt. hlt., Prot. 5. 672–674., 1771. évi átírását l.: NRA fasc. 1619. no. 3.
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is el kell látni. A felek ezért rögzítették, hogy a felújítási költségek a visszaváltás idején 
majd a tulajdonosokat terhelik.8 Most úgy tűnik, hogy a várban őt megillető rész vissza-
szerzése érdekében János lépett fel kezdeményezőleg. Mivel ekkor már Bakić Pál nem 
élt, fivére, Péter volt az, aki a bíróságon bejelentette azon igényét, hogy a tulajdonosok 
ne csak a zálogösszeget térítsék meg, hanem azokat a költségeket is, amelyeket Pállal 
együtt a vár felújítására fordított. Thurzó Elek helytartó a kérést jogosnak találta, ezért 
elrendelte, hogy törvényszékének egyik esküdt jegyzője a pozsonyi káptalan tanúbi-
zonyságával együtt szálljon ki a várhoz, ahol tartsanak tanúvallatást – főként mester-
emberek körében – arról, hogy a Bakićok milyen felújítási munkálatokat végeztettek a 
várban, illetve hogy megközelítőleg mennyi pénzt fordítottak e célra.9 Az alábbiakban 
az ő munkájuk eredményeként elkészült jegyzőkönyvet ismertetem és közlöm teljes szö-
veggel. Ha a várépítésről számtalan részletet megőrző forrás nem is tekinthető egyedül-
állónak, az azonban bizonyos, hogy a korszakból hasonló leírások még igen kis számban 
állnak rendelkezésünkre.10 

A szöveg szerint tömegeket megmozgató munkálatok pontos idejére csak következ-
tethetünk. Mivel a források hangsúlyozzák Bakić Pál tevékeny szerepét ezek megszerve-
zésében és irányításában, ő pedig 1537 októberében esett el az eszéki hadjáratban,11 leg-
inkább az 1535. vagy 1536. évek jöhetnek szóba. Schiller János ácsmester a vallomásában 
szerencsére megemlítette, hogy a cserépkályhákat készítő mester nem egészen négy éve 
(in anno, cuius iam tertia preterisset et quarta adveniret revolutio) dolgozott a várban, 
amiről nyilván onnan értesült, hogy ő is akkor tartózkodott ott. Így a munkálatok minden 
bizonnyal 1536-ban zajlottak le. János mester egyébként rögtön Szentháromság-vasárnap 
(június 11.) után kezdte meg munkáját, amit két héttel Jakab-nap után (augusztus 7.) 
fejezett be. A szintén kikérdezett két szomolányi jobbágy pedig úgy fogalmazott, hogy 
a munkálatok rögtön az aratás után kezdődtek, és addig tartottak, amíg a hideg nem 
akadályozta a munkásokat. Mindezek alapján a vár felújítása az 1536. nyár elejétől ősz 
közepéig tartó négy-öt hónapot ölelhette fel.

A várban egyszerre több brigád is dolgozott. A legtöbbet kétségtelenül a már em-
lített János ácsmesterről tudjuk, aki hat beosztottjával a belsővárban tevékenykedett. 
Csaknem kéthónapnyi munkája során tízezernél több zsindely felhasználásával újon-
nan fedte be a belsővár tetejét, gerendákból és deszkákból három padlásfödémet, fából 
három esővízcsatornát, egy almáriumot, két lépcsősort és három latrinát készített el. 
Vele egy időben dolgozhatott itt az az István nevű strážnicei (Morvaország) asztalos 
is, aki János mester szerint a váruradalom jobbágyai által beszállított hársfadeszkákból 

8 „Et quia praedictum castrum Elewskew in suis tecturis atque aedificiis ob illorum vetustatem ruinam 
patiatur indigeatque restauratione et reformatione, et insuper munitiones ampliores erigere sit opere pre-
tium, ideo pactum esset inter ipsas partes, quod quidquid reformationis munitionumque erectionis prae-
notatus dominus Paulus Bakyth infra praedictum tempus redemptionis suis expensis castro in praedicto 
effecerit, ipso tempore redemptionis occurrente praenominati Caspar et Iohannes Czobor atque praedicta 
domina Anna … et quilibet eorum de sua parte … eiusmodi expensas praefati domini Pauli Bakyth ad 
praedictas reformationes et erigendas munitiones erogandas iusto computu et vera ratione praehabitis 
eisdem domino Paulo Bakyth uxorique ac filiabus et fratribus suis restituere et persolvere debeant et 
teneantur.” NRA fasc. 1619. no. 3.

9 1540. március 11. NRA 1619. no. 9. 
10 A jegyzőkönyvet ismerte és adatait kisebb hibákkal és téves jelzet feltüntetésével felhasználta JED- 

licska Pál is: Kiskárpáti emlékek. Éleskőtől–Vágújhelyig. Hely- és művelődéstörténeti tanulmány. 
Eger, 1891. 12–13. 

11 Bakić Pál életére és halálának dátumára l. PálFFy géza: A császárváros védelmében. A győri kapitányság 
története 1526–1598. Győr, 1999. 42.
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kilenc ajtót és három asztalt fabrikált. Egy másik asztalos munkája lehetett a vizsgálat 
során egy kisebb szobában talált és szintén újnak minősített pad és a kályha melletti 
„rosthely”. A kályhakészítő mester szintén Strážnicéből érkezett, hat fehér cserépből 
készült kályhájából három a vizsgálat idejére már eltörött. A Czoborok mezővárosából, 
Holicsból jött az a két zsidó üvegöntő mester, akik tizenegy ablak elkészítésével járultak 
hozzá a vár szebbé tételéhez. 

A kőműves-brigád munkája eredményeként a vizsgálóbiztosok három-három újon-
nan felépített kéményt és illemhelyet találtak, de szembetűnő változás lehetett az is, hogy 
tizenöt épületet (domus) újravakoltak és lemeszeltek, miután a rajtuk lévő hasadékokat és 
romos részeket mindenhol gondosan kipótolták. A várfalak is igen rossz állapotban le-
hettek, néhol ugyanis az alapoktól új falakat kellett felhúzni, különösen a belsővár keleti 
oldalánál egy hosszabb részen. A kőműves munkák felbecslésére kiküldött két pozsonyi 
mester meg is jegyezte, hogy a belső vár falát csaknem mindenhol megmagasították, 
néhol fallal, néhol valamilyen épülettel, így a várfal „mennyisége” elérte a 72 ölt.12 a 
felbecslés során ugyanakkor a munka értékét csökkentő tényezőként vették számításba 
azt, hogy a falat vékonyra (tenuis, non ad modum magne grossitudinis) építették. 

A munkálatok igen összehangolt szervezést igényeltek. A Bakićok kérésére az urada-
lom jobbágyai heti egy napot ingyen fuvarozták az építőanyagokat, a többi napon pedig 
napbérért dolgoztak. A faanyagokat részint a várurak vásárolták, részint a várhoz tartozó 
erdőkből a jobbágyok szállították be. A köveket külszíni fejtéssel a vár mellett emelkedő 
egyik sziklából, illetve a külsővár elöregedett épületeiből nyerték, a meszet pedig a vár 
alatti területen égették ki. A kihallgatott jobbágyok elmondása szerint a munkások nem 
csak az uradalom falvaiból kerültek ki: az egész környékről nagy számban érkeztek a 
jobbágyok a biztos pénzkereset reményében. Ők azokat a „kisebb munkákat” (labores 
minores) végezték el, amihez nem volt szükség külön szakképzettségre, például a kő, 
homok és víz szekerekkel történő fuvarozását.

A vizsgálóbiztosok természetesen a kifizetett bérekre is kiváncsiak voltak. A jobbá-
gyok napibére valamennyi tanú szerint a hosszabb nyári napokon hat, a rövidebb őszi 
napokon öt bécsi dénárt nyomott, az asszonyok munkája viszont csak négy dénárt ért, 
ellátmányt nem kaptak. Mivel senki sem tudta, hogy egyszerre hány munkás dolgozott 
a vár körül, nem tudjuk, hogy mi alapján számolták ki ezt a részköltséget. A kőművesek 
mestere egy hétre egy forintot és húsz dénárt, míg segédei fél forintot kaptak, amihez étel 
és ital is járt. Körülbelük ugyanígy kereshetett Schiller János mester és hat beosztottja 
is, hiszen mintegy nyolc heti munkájukért 31 forint ütötte markukat. Az ő esetükben a 
pontos ellátmányt is ismerjük, ami hetente három nagyszombati mérő (kb. 78–93 liter)13 
lisztet és három juhot tett ki, bort viszont nem kaptak. Az asztalos munkájának értékét 
János mester kilenc rajnai és két magyar forintra becsülte, azt pedig tudni vélte, hogy a 
hat cserépkályháért elkészítőjük 17 forintot vett fel. Az ablakok értékét kilenc forintra és 
40 dénárra, a kőműves munkákat pedig kereken háromszáz forintra taksálták.

12 A szöveg értelmezése problematikus. Az öl itt nyilván terület-, és nem hosszmérték. bogDán isTván 
összeállítása alapján ugyanakkor úgy tűnik, hogy a korban a négyszögölet még nem használták. 
Elképzelhető, hogy a 72 öl csak az egyik paramétert jelentette, a másik a korban egyértelmű volt, de 
mi értékét már nem ismerjük (Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Budapest, 
1978. 222.). Ha mégis a királyi négyszögöllel (9,772 m2) kellene számolnunk, akkor a várfal mennyisége 
meghaladná a 703 m2-t. 

13 Egy nagyszombati mérő kb. 26–31 litert tett ki: bogDán isTván: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és 
darabmértékek 1874-ig. Budapest, 1991. 337.
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A bíróság a pozsonyi káptalan jelentését követően úgy ítélt, hogy az 1700 forint zá-
logértéken túl a tulajdonosoknak – azaz Czobor Jánosnak és Gáspár özvegyének fele-fele 
arányban – 372 forintot és 75 dénárt kell kifizetniük.14 Úgy tűnik, hogy előbbi e kötele-
zettségnek hamarosan eleget is tett, mivel még egy hónap sem telt el, amikor Sárkány 
Orsolya Jánosnak a felújítás költségeiből egy ötven forintos részletet már törlesztett.15 a 
visszaváltás békés körülmények között zajlott le, a közös birtoklást később megpecsételte 
az az újadomány is, amelyet Bakić Péter és Czobor János a váruradalomra 1542-ben esz-
közöltek ki, és amibe persze belefoglalták Gáspár gyermekeinek a nevét is,16 sőt: Bakić 
első felesége halála után Sárkány Orsolyát vette nőül.17

* * *

Bár forrásunk sok érdekes részlettel bővíti ismereteinket az éleskői várépületről, va-
lójában nem pótolja egy várleírás szerepét. Éppen ezért talán érdemes ezt a hiányt pótol-
ni, mégha ehhez egy csaknem két évtizeddel későbbi forráshoz kell fordulnunk. Czobor 
János, valamint Bakić Péter Czobor Annától született gyermekei 1558-ban megosztoz-
kodtak az éleskői váruradalmon Czobor Gáspár utódaival, amelynek során a várépületet 
is felosztották egymás között.18 Ahogyan első forrásunk a várat belső- és külsővárra 
osztotta, úgy most felső- és alsóvárról halhatunk. A szokásos uradalmi és gazdasági 
épületek (börtön, konyha, sütőház, víztározó, őrök és kapusok lakhelye) mellett megem-
lítik többek között az alsóvárban lévő palotát (azaz díszesebben berendezett termet), az 
egy oltárral rendelkező boltozatos kápolnát, a három utcasorban elhelyezkedő, nagyrészt 
fűthető szobákat. A vár ezidőtájt láthatóan lakhatásra alkalmas állapotban volt. Éleskő 
esetében is igaznak bizonyul azonban a „közös lónak túrós a háta” mondásunk: éppen 
az osztálylevélből értesülünk arról, hogy a néhai Czobor János – minden bizonnyal az 
1540-es években – a várhoz tartozó Szentmiklóson felépített egy Palota nevű kastélyt,19 
azaz vélhetően nem kívánt állandó jelleggel egyre kiterjedtebbé váló rokonságával egy 
fedél alatt élni. 

1. 1540. március 13.
Tanúvallatás Éleskő vár felújítási munkálatairól

Átírta a pozsonyi káptalan 1540. március 17-én kelt jelentésében. Jelzete: MOL E 148. 
(Magyar Kamara Archívuma, Neo-regestrata Acta) fasc. 1619. no. 9.

Fassiones et attestationes infrascriptorum hominum super inquisitione expensarum 
per dominos Bakyth ad edificia castri Eleskew post impignorationem ipsius castri 
per dominos Czobor ipsis dominis Bakyth factam expositarum coram nobis magistro 

14 1540. június 14. NRA fasc. 1619. no. 10.
15 1540. április 4. NRA fasc. 1619. no. 12.
16 1542. szeptember 6. MOL P 183. Esterházy cs. hercegi lt., Czobor család, 5. csomó, A–23.
17 Lásd például 1543: DF 287760. (Prot. 203–206.), 1552: NRA fasc. 1619. no. 14. stb.
18 1558. augusztus 10. NRA fasc. 1619. no. 22., vö. JEDlicska Pál: Kiskárpáti emlékek im. 17–18.
19 1558: „… abinde ad facies domus et curie nobilitaris seu fortalitii palotha vocati in fine predicte possessio-

nis Zentmyklos in loco prefatis partibus communi per dictum condam Ioannem Czobor alias Pyelsperger 
erecti et edificati accessissent”. NRA 1619–22.
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Ludovico de Mende canonico Posoniensi et in presenti negocio testimonio et Ioanne Was 
de Wasdynye sedis iudiciarie regie maiestatis iurato notario, homine regio sabbatho ante 
dominicam Iudica in eodem castro Eleskew facte. 

Primum perlustratis et visis omnibus edificiis, que magistris carpentariorum seu 
architectorum facta sunt, visum est totum castrum interius ex novo sindulis novis esse 
tectum et coopertum, item tres tecture inferiores vulgo padlas ex asseribus et trabibus 
novis facte1, tres cannas sive fossata ex lignis et asseribus factas, per quas scilicet aque 
pluviales ad puteum in ipso castro existentem cursum habent, item in stuba maiori unum 
almarium, item duos gradus ex asseribus novis factos, item tria sedilia ad opus nature 
necessaria loca ex novis asseribus facta, quattuor ostiorum limites.

Item primo Iohannes Sylher magister architecture iuratus examinatus fassus est, 
ut ipse omnia premissa edificia lignea et alia, quecunque in ipsa arce extructa forent, 
preter novem hostia et tres mensas et scamna in una stuba minori et unum Rosthel 
lignum penes fornacem in eadem stuba existens fecisset, inchoando laborem ipsum 
statim post festum Sancte Trinitatis et continuasset usque quintum decimum diem 
post festum Beati Iacobi, habens semper penes se famulos et adiutores sex, dati sunt 
sibi in parata pecunia pro toto labore floreni 31, prebenda data est sibi ad quamlibet 
hebdomadam tres metrete Thyrnavienses farinarum et tres oves, vinum non. Item 
fassus est se recte scire, ut domini Bakyth sindulos, clavos et claviculos, asseres et 
lecz pecuniis emissent, quo vero precio emerunt, ignorat. Numerum autem sindulorum 
iuxta computum et estimacionem suam, qui scilicet ad premissa edificia consumpti 
sunt, decem millia aut citra vel certe ducentis minorem2 aut maiorem esse, asseres 
autem centum et quinquaginta fuisse, que pecuniis empte sunt, que et ipse omnino 
ad ipsum laborem consumpte sunt. Adducte sunt et alie asseres puta thilee et alterius 
generis per colonos ipsius arcis ex pertinentiis eiusdem arcis, tamen gratis et sine 
aliquo premio, dictosque sindulos, asseres et lecz per plaustra colonorum esse adductos, 
quantitatem autem et numerum clavorum et claviculorum et lecz ignorat. Trabes vero 
non esse pecuniis emptas, sed per colonos pertinentiarum ipsius arcis ex silvis ad eam 
pertinentibus portatas. Inventa sunt novem hostia et tres mense noviter facte. Ipse 
magister Iohannes fassus est se recte tenere, ut ipsa hostia et mensas3 per quendam 
Stephanum mensatorem in Straznycza commorantem ex dictis asseribus thileis per 
colonos adductis facta et preparatas esse. Quid autem ipsi magistro pro labore datum 
est, ipse ignorat. Idem tamen magister Iohannes estimavit quodlibet hostium valere 
unum florenum Renensem, tres vero mensas valere duos florenos Hungaricales. 
Item idem magister Ioannes architeca fassus est scire, ut domini Bakyth magistris 
lapicidarum pro labore solvissent in parata pecunia, magistro et principali eorum ad 
singulas hebdomadas datum esse florenus Hungaricalis I et denarii XX, famulis autem 
florenus Hungaricalis ł, datum esse ipsis victum et potum, et hoc etiam scit, ut omnibus 
laboratoribus minorum laborum, tum colonis ipsius castri, tum vero extraneis primum 
viris in estate, dum dies erat longa, datos esse cruc. 6., postea vero cum dies facta 
est brevior, datos esse viris cruc. V, mulieribus autem cruc. IIII, istis non est data 
prebenda. Cementum autem sciret exustum esse subtus castrum ipsum, per quosdam 
eius artificii magistros. Quid vero ipsis datum est, ignorat. Quantitatem vero omnium 
expensarum ad ipsa edificia expositarum et totum numerum laboratorum ac tempus 
et dies, quibus opus ipsum perfectum est, prorsus ignorat. Lapides scit alios ex petra 
penes arcem existenti per laboratores pecuniis conductos fractos4 et excisos, aliquos 
vero ex veteri structura exterioris arcis portatos esse. 
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Item providi Lukacz Zwarowycz, Georgius Raga, Macze Androsowyzyn, Ian, 
Ladislaus Che, Wyncze, Mattheus Sartor, Laurencius Mythny et Ladislaus Kaplan in 
possessione Bykzard ad dictam arcem Eleskew pertinenti commorantes iurati examinati 
fassi sunt, quod cum primum labor prescripti castri inchoatus fuisset, coloni ipsius 
possessionis Bykzard ad petitionem magnifici condam domini Pauli Bakyth uno 
die laborassent gratis labores minores, ceteris vero diebus omnibus illis, qui humeris 
laborassent, hoc est lapides, cementum, arenam etc. deferendo, in principio laboris in 
estate cuilibet vero dati fuissent cruc. 6, tandem vero cum dies fuissent breviores, viris 
dati essent cruc. V, mulieribus vero cruc. IIII. Hoc pro certo nescirent, quod si ceteri 
coloni ipsius castri in aliis possessionibus commorantes aliquos labores minores gratis 
prestiterunt vel non. Eos vero omnes labores, qui vecture perficiende necessarii fuissent, 
scilicet in adducendis lapidibus, aquis, lignis, cemento, coloni ipsius castri per plaustra 
eorum portare fuissent coacti gratis excepto solummodo unius fornacis cemento, que non 
remote ab ipsa arce fuisset, quod operarii premio conducti portassent, similiter et arenam, 
quoniam in propinquo erat, iidem operarii conducti portassent. Cementum ipsum scirent 
per magistros cementarios penes arcem ipsam exustum esse pro pecuniis, quid autem 
ipsis magistris datum est, ignorant. Et scirent, quod domini Bakyth sindulos, asseres, 
lecz, clavos et claviculos pecuniis emissent. Trabes autem non, sed ipsi coloni portassent 
ex silva gratis. Magistris quoque lapicidarum et architecture paratis pecuniis solvissent 
pro labore. Lapides vero ad ea edificia necessarios alios ex petra penes ipsum castrum 
adiacenti fractos et excisos, alios autem ex antiquis edificiis inferioris castri per operarios 
precio conductos portatos esse. Et non solum coloni ad ipsam arcem pertinentes minores 
labores fecissent, verum eciam et extranei ex multis possessionibus propter pecunias 
paratas advenerunt operarii in magna copia, totam vero summam expensarum ad eum 
laborem expositarum et numerum operariorum ignorant. 

Item providi Martinus Kwlyhawy et Andreas Waczowycz iobagiones magnifici domini 
Francisci Nyary etc. in Zomolyan commorantes iurati examinati fassi sunt, ut et ipsi in 
eorum quoque persona in edificio eiusdem arcis laborassent, et cum primum labor ipse 
post messem statim iniciatus fuisset, et usque quo laboratores ipsi per frigora impediti 
non fuissent, continuatus fuisset, semper operarii ex ipsa Somolyan, et non solum ex So-
molyan, verum etiam ex multis possessionibus circum vicinis in eo edificio laborassent, 
et scirent tum ipsis, tum vero colonis ipsius castri in principio laboris, cum scilicet dies 
fuissent prolixiores, viris datos esse ad singulam diem cruc. VI, tandem cum dies facti 
fuissent breviores, viris datos esse cruc. V, mulieribus autem cruc. IIII, prebendam non. 

Deinde visis et revisis ac investigatis edificiis, que magisterio lapicidarum in 
dicta arce Eleskew extructa videntur, unacum Sigismundo et Wolffgango magistris 
lapicidarum in civitate Posoniensi commorantibus per utramque partem unanimi voto eo 
adductis visa sunt edificia nova ista: primo interioris arcis muri latus exterior ab oriente 
per bonum spacium, pars muri exterior ex fundamentis noviter est factus, restauratus et 
resarciatus, pars vero interior eiusdem muri et lateris stat, ut antea, ex veteribus edificiis. 
Item murus castri interioris ex omni ferme parte est muris et edificiis novis sublimior et 
altior factus. Quantitas autem ipsius novi muri iuxta mensurationem, estimationem et 
computum dictorum magistrorum lapicidarum facit ulnas septuaginta. Item duo kamina 
seu fumoria ex fundo noviter facta sunt, tertium vero a medio sursum deductum est. Item 
tria loca secreta ad opus nature necessaria extructa sunt noviter. Item quindecim domus 
omnibus computatis cemento renovate (vulgo wakolas dicitur) et dealbate sunt ruinis et 
scissuris alicubi resarcitis. Ipsi magistri Sigismundus et Wolffgangus iurati et examinati 
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fassi sunt, quod quamvis ipsis difficillimum est totum eum laborem, qui scilicet per 
magistros lapicidas factus est, a numulo usque ad numum computare, et presertim cum 
ipsi magistri in ipso edificio nullum laborem fecissent, neque numerum et quantitatem 
operariorum aperte intelligerent aut quid ipsis magistris lapidicarum, qui scilicet labores 
ipsos fecissent, datum est, scirent, nihilominus ponderata loci qualitate, quoniam non 
sine magnis laboribus et fatigis res ad ipsum opus necessarie eo adducere et in loco tali 
sublimi edificia extruere possent, iuxta eorum magistrorum lapicidarum estimationem et 
computum, intellectis etiam primum fassionibus et attestacionibus dictorum colonorum 
et hiis sese accomodantibus eisdemque edificiis visis et iterum atque iterum revisis, 
et quia etiam murus ipse noviter factus tenuis et non ad modum magne grossitudinis 
sit, iidem magistri totum eum laborem simul cum laboribus minoribus estimarunt ad 
summam trecentorum florenorum Hungaricalium. 

Invente sunt in toto fenestre undecim ex vitro facte, que per quosdam duos iudeos 
Simonem et Salomonem huius generis edificii magistros in Holych commorantes iuxta 
ipsorum iudeorum estimacionem, computum et numerationem coram nobis factam 
ad summam novem florenorum Hungaricalium et quadraginta denariorum cum totis 
laboribus ad hoc necessariis estimate sunt. 

Item fornaces tres ex fodulis candidis facte prefatus Iohannes magister architeca sub 
premisso fideli iuramento per ipsum prestito fassus est, quod in anno cuius iam tertia 
preterisset et quarta adveniret revolutio, per quendam magistrum Stephanum forniparem 
in Strasnycza commorantem sex fornaces ex huiusmodi fodulis candidis propriis fuissent 
facte, quorum tres iam essent confracte et dirupte, facte essent et parate omnino pro 
florenis decem et septem.

1 A szövegben hibásan: facta.   2 minorum.   3 mense.   4 factos.

2. 1558. augusztus 10. Pozsony.
Osztálylevél az éleskői váruradalomról (részlet)

Papíron, szöveg alatt felzetes pecséttel. Jelzete: MOL E 148. (Magyar Kamara 
Archívuma, Neo-regestrata Acta) fasc. 1619., no. 22. – Vázlatos magyar nyelvű kivonatát 
l. Jedlicska Pál. Kiskárpáti emlékek im. 17–18.

… Tandem idem magister Anthonius cum prefatis vicinis et commetaneis ad 
predictum castrum Eleskew accessisset, ac dum idem castrum Eleskew seriesque 
cunctas domorum ac stubarum, testudinum caminatarum ac celariorum et generaliter 
omnium edificiorum eiusdem in superiori et inferiori castro existentium et habitorum 
perambulando numerasset et conscripsisset, ac easdem inter partes prenominatas in 
duas rectas et coequales partes dividere voluisset, tunc prefate ambe partes ratione 
divisionis ipsius castri inter se fraterne et amicabiliter concordassent et tali modo 
transegissent, quod nova illa domorum et celariorum edificia in castro ipso inferiori 
constructa in serie una, in qua quatuor domus nove post sese nondum plene terminate, 
quarum in prima pallatium, in secunda stuba inperfecta, in tertia siquidem domus 
caminata, in quarta vero a tergo camera cum cloaca una et sub ipsa [do]morum serie 
celarium effossum et trabibus ligneis [com]paginatum haberetur, cum quibusdam 
capella testudinea aram unam in se habenti ac stubella una et domo una caminata et 
cloaca una in superiori castro adiacentibus, in quas quidem stubellam et caminatum 
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ex pallatio ad […] per gradum quoddam ligneum ascenderetur, prefatis domine Anne 
Bakyth et Paulo similiter Bakyth, necnon Stephano filio et puelle Anne filie condam 
Ioannis Czobor alias Pyelsperger devenissent ad habitandum tenendumque et perpetuo 
possidendum. Relique vero omnes domus in dicto castro Eleskew adiacentes – demptis 
omnibus gradibus, cisterna, culina, pistoria do[…] locis inter portas habitis, domibus 
duabus supra portam et ad portam exteriorem adiacentibus, que omnes inter predictas 
partes communes esse deberent – predictis Emerico Czobor cum his, quibus congruit, 
devenissent, puta in superficie arcis sub tecturam tres domus in ordine uno, una scilicet 
stuba sine fornace, altera penes eandem camera et tertia stuba fumosa, in qua tam 
portarii, quam vigiles habitare solebant, cum cloaca una communi, in serie autem seu 
ordine secundo domorum, in quem per gradum quendam1 ligneum descenderetur, 
similiter tres domus, prima videlicet testudi[nea], secunda caminatum et tertia stuba 
quedam, quas condam Petrus Bakyth tenuisset, deinde vero in tertia serie domorum 
ipsius castri similiter testudo una versus meridiem, in qua captivi asservari solerent, 
cum domo una ampla per medium pariete divisa et celario uno in inferiori ordine penes 
predictam cisternam aque adiacenti prefatus Emericus Czobor cum his, quibus congruit, 
pro se ipsis recepisset perpetuo possidendas, ita tamen et sub tali conditione per ipsas 
ambas partes acceptata, quod tecturam predicti castri superioris, in quo predicta cisterna 
communem ad usum utriusque partis haberetur, tam dicti actores, quam etiam antefati 
in causam attracti communibus sumptibus et expensis semper reformare et reparere 
castrumque ipsum tegere et coperire deberent et tenerentur.

1 A szövegben hibásan: quoddam.


