Garai László nádor
Édesapja Garai Miklós (1366 k – 1433) szintén nádor, Garai
Miklós (†1386) fia. Édesanyja Cillei Anna (1384 – 1439) grófnő,
Cillei Hermann (1360 – 1435) birodalmi gróf és Schaunbergi Anna
(1358 k. – 1396) grófnő leánya.
László felesége Alexandra tescheni hercegnő (1412 – 1463), I.
Boleszlávnak (1363 – 1431) Teschen hercegének és Mazóviai
Eufémiának (1395/98 – 1447) leánya. Több gyermekük ismert:
János (†1459 előtt) fiatalon meghalt, Miklós (†1459 előtt) fiatalon
meghalt, felesége bizonyos Margit, kitől Ilona és József nevű
gyermeke korán elhalt, Anna (1440 körül - 1460 után) akit
eljegyeztek Mátyás királlyal, de a házasság nem jött létre mivel a
király Podjebrád Katalint vette el, Anna ezután Héderváry Imréhez ment feleségül, majd annak halála
után Újlaki Miklóshoz, Mária (1440 körül - 1457 után) akit Hunyadi Lászlóval jegyeztek el, de ez a
házasság sem jött létre, Hunyadit pedig kivégezték, Jób (1447 - 1481) családja utolsó férfi tagja,
akinek a halála után a Garai birtokokat Corvin János kapta meg, felesége Nekcsei Fruzsina
Albert király halála után Erzsébet királyné és a születendő gyermekkirály pártjára állt és sereget
gyűjtött a Délvidéken majd megindult észak felé, hogy Ulászló királyt megfossza a hatalomtól.
Ulászló Hunyadi Jánost és Újlaki Miklóst küldte ellenük. Garai serege Cikádornál állomásozott,
amikor hírét vette Hunyadi közeledtének, ezért a bátai monostorba vonult vissza. Az ütközet 1441. év
első napjaiban Báta és Bátaszék között zajlott és Garai seregének csúfos vereségével ért véget. Garai
nem is kapott pozíciót Ulászló királytól, csak annak halála után tért vissza a politikai életbe.
László 1447-től viselte a nádori tisztséget. 1458-ban Szilágyi Mihály és húga, Szilágyi Erzsébet
megegyezett Garaiékkal, hogy az ekkor még prágai fogságban levő Mátyás feleségül veszi Garai
Annát és így megszerzi a Garaiak támogatását. A házas azonban nem jött létre, mivel Mátyás csak úgy
szabadulhatott fogságából ha megígérte az őt fogva tartó Podjebrád Györgynek, hogy elveszi lányát,
az ekkor 9 éves Katalint. Miután Hunyadi Mátyás hazaérkezett, hamarosan elmozdította hivatalából
Garait. Garai ezután szövetséget kötött az unokaöccsében szintén csalódott Szilágyi Mihállyal és
Újlaki Miklóssal, és III. Frigyes német-római császárt hívták meg a magyar trónra. A szervezkedést
Mátyás hamar elfojtotta. Garai László ezt már nem érte meg, még a felkelés leverése előtt meghalt.
Később özvegye békét kötött Mátyással és fia nevében megtarthatta birtokaikat. A nádori tisztségben
utóda Guthi Országh Mihály lett.
Garai nádor is többször járhatott Bátán. 1441-ben Báta közelében szenvedett vereséget Hunyadi
Jánostól. 1455-ben Bátán részt vett az úrnapi nagybúcsún, s élete végén rövid időre megszerezte a
bátai apátság feletti kegyúri jogot. Halála után ugyanis özvegye, Alexandra tescheni hercegnő 1460ban, amikor az apát meghalt egy minorita szerzetest jelölt az apáti székbe, s Széchy Dénes bíborossal a
pápához fordult, hogy a szükséges engedélyeket számára megkérje. Garai nádor fia, Garai Jób az
apátság 1526. évi leltára szerint a bátai templomnak egy Szent Ákos ezüst hermát ajándékozott,
valamint egy piros és egy lila miseruhát.

