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Fügeicsatózsófiélete
végrendeletének1 legelejénúgynevezimegmagát,hogyfügeicsatózsófi,„néhainemze-
tescsatódemjénlánya”.azsófibecenévbőlaztgondolnánk,hogyegyfiatal,valamilyen
betegségbenszenvedőifjúleánytólvagyasszonytólszármazikmajdazáltalaíratotttesta-
mentum.ésmiutánvégigolvassukazt,kiderül,hogyegy idősebb,márnégyházasságot
megéltnemesasszonyrólvanszó,akiamagakorában,a17.századvégénszintemármat-
rónánakszámított.Mintkésőbbolvasható,máralányunokájaisférjhezment,tehátafel-
tevésnemalaptalan.Mielőttazáltaladiktált,átírásbanfennmaradtokiratbanmegismer-
nénkazéletét,azt iselkell rólamondani,hogytöbbszerencsétlenség,desokkedvező
dologisvoltazéletében,amelyekrőlnagyonvisszafogottan,tárgyilagosanemlékezikmeg.

bizonyára már nagyon beteg lehetett, amikor 1664. március 7-én valószínűleg
selmecziJánosnak2 írásbamondtavégakaratát(abetegségeokátnememlíti),dehogy
azelméjeteljesentisztavolt,smindenre(adatok,pénzösszegek,időrendstb.)kiválóan
emlékezett,aztmaiscsakcsodálnitudjuk.Úgyismerjükmeg,mintegyigazi„gazda-
asszonyt”,akiazutolsópillanatigintézkedett,mindenrőlgondoskodott,sacsaládjava-
itfejbenéskézbentartotta.végrendeletevalójábanegyrövidönéletrajz.Mielőttmeg-
ismertetnénkazolvasóvalazéletét,előbbérdemesbemutatni,hogymittudunkacsa-
ládjáról,őseirőlsmagárólacsatóvezetéknévről.

Kázmér Miklós3 többféle magyarázattal ismerteti a csató családnév eredetét.
Elsőként:régivilágiszemélynév,valószínű,hogyacsátszemélynév-óképzősalakja,
azazapanév.denemzárjakiatörökeredetetsem,aholajelentéseegyfoglalkozás-
név:törökíródeák.Harmadszoratestitulajdonságravalóutaláskerülelő:„kinekalába
térdnélbefelégörbül.”anévarégiokiratokbantöbbformábanolvasható:chiato,czato,
czatto,chatho,chato,chatoustb.

acsaládgömörvármegyébőlszármazik,azittlevőFüge(Fige,Fighe,Füghe)hely-
ségrőlvettékanemesielőnevüket(gömörfüge,szlovákulFiga).amegyébőlelszármaz-
vautódaikatkésőbbmegtaláljukung,ugocsa,bereg,nógrádmegyékbenis.4 Ezutób-
bibanemlítikzsófiaapját,csatódemjént1610-benEndrefalvánmintbirtokost.(avég-
rendeletbenerrőlaközségrőlnemesikszó.)azbiztos,hogyacsaláda14–15.század-
banmárnemeskéntlétezett.csatózsófiavégrendeletétszentmihályonfoglaltákírás-
baMolitorisandráshelyiprédikátor,5 zombori Jánossárosvármegyeszolgabírájaés
mégnégyfőelőtt.azakkoranemzetiMúzeumKézirattárábantalálhatóiratonmind-
egyikükaláírása,gyűrűspecsétjepirosviasszaléscímerrelszerepelt.

1 deákFarkas:Csató Zsófi végrendelete.budapest,TörténelmiTár,1884,564–568.p.
2 aneveksorrendjébőlésazaláírásokbólkövetkezikezafeltevés.
3 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. budapest, Magyar nyelvtudományi

Társaság,1993,222.p.
4 nagyiván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal III.Pest,1858,

110–113.p.
5 acsaládneveMolnárlehetett,csakaztkeresztnevévelegyüttlefordítottáklatinnyelvre.



szentmihály(későbbanevekiegészülta-falvautótaggal)Eperjestőlészaknyugatra
található település. neve templomának védőszentjére utal (1248 és 1403).6
valószínűlegekkoregykorai,kisebbkatolikustemplomrólvanszó.1628-bannicolaus
Marikiusvoltapapja.HörkJózsef7 könyvébenaztolvashatjuk,hogyazevangélikusok
azistenmezeycsaládsegítségévelépítettektemplomot1660körül,mivelafalulakói
1636-banevangélikusvallásúválettek.Hörkúgyírjale,hogy1666-bankőtemplomvan
a faluban díszes oltárral, tornyában két haranggal. Papja dominai Péter, pártfogója
pedigistenmezeygyörgy.azegyháziépületetszerintealutheránusistenmezeycsalád
építtette,amelyetakatolikusoknegyvenévvelezelőttelfoglaltak,majdutóbbújraaz
evangélikushívekélett.Kelyhe„harmadfélszázesztendőelőtti”,azaz250évvelkoráb-
bi.8 amintlátható,atemplomkörülelégnagyabizonytalanság,meglehetőseneltérőek
azévszámokaMagyarKatolikuslexikon9 ésHörkJózsefevangélikusegyháztörténeti
leírásaközött.Egyikbőlsemderülkipontosan,hogyvajonegyvagykétkülönbözőtemp-
lomrólvan-eszó.(istenmezeygyörgyrekésőbbmégkitérünk.)

csatózsófiavégrendeletébennemsokbirtokhelyetírle,pedigférjeirévénúgygon-
dolnánk,hogyazokszámamindigcsaknövekedettasajáthozományamellé.Ezeka
következők:amáremlítettszentmihály,alsócsáj,10 Fekésháza11 ésaKassánlevőháza.
alsócsáj,mintírja,Kassáhozközelvan,apjabirtokavolt,tőlekaptaegyrészétaházas-
ságakor. Mivel osztozkodnia nem kellett senkivel sem, ebből arra következtetnénk,
hogyegyedüligyermeklehetett.Különbenavégrendeletébenkonkrétannemteszemlí-
téstazédesapjánkívülegyetlenrokonrólsem(anyjáról,testvéréről).azonbangyanítha-
tó,hogyegykésőbbiosztozkodáskormégiscsakközelirokonoknevétemlítheti,afelté-
telezéstazilletőknevénélmajdmegtesszük.

Kövessükvégigezekutánnégyházasságát,sazokonkeresztülzsófiéletútját.Úgy
fogalmaz, hogy „...midőn az úristen emberkort adta volna érnem...”, bocskai istván
háborújaelőttapjaférjhezadtaHuber(Hueber)ambruskassaipostamesterhez.akor
szokásánakmegfelelőenaztfeltételezhetjük,hogyekkormégnagyonfiatallehetettaz
ifjúasszony.Továbbisőtidézem:„néhányesztendeiglakván,áldottvalamegazúristen
bennünketfiúmagzattalHuberistvánnal...”Ekkorérteacsaládotazelsőszerencsét-
lenesemény.1604-benbocskaibevonultKassára,avárostelfoglalta,majdaházukat
atöbbinémetekévelegyüttelvette,ésbékesiMártondeáknakadtaakésőbbifejede-
lem.12 Mindennekpolitikaihátterevolt,hiszakassainémetekkirálypártiakvoltak.a
házaspárkésőbbvisszaszerezte(vásárolta)avoltsajátházát.azonbanaférjbujdosá-
sa,majdaztkövetőbetegségeés„kárvallása”miattkénytelenekvoltakeladniamajor-

6 Kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára II. budapest,akadémiaiKiadó,1988,564.p.
7 HörkJózsef:A Sáros–Zemplémi Ev. Esperesség története.Kassa,1885,70.és256.p.
8 valószínűlegittegytöbbszörátépített,átalakítottkisebbtemplomrólvanszó.ugyanisamai

katolikustemplomátcsak1785-benépítették.
9 http://lexikon.katolikus.hu/s/szentmihályfalva.html

10 Kissl.:i. m. I. 453.p.Kassátóldélkeletre.
11 Kissl.:i. m. I. 447.p.szorbánctólészaknyugatra.
12 bocskai1605–1606közöttvoltErdélyfejedelme.
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pusztájukkalegyütt650forintért.MindeztazösszegetHuberambrusbetegségemiatt
elisköltötték.atemetéséreazapaadottkölcsöntalányának,mivelazözvegyátme-
netilegteljesenelszegényedett.

istván nevű fia a felnőttkort elérve megházasodott. lányát szintén zsófia névre
keresztelték,akiavégakaratírásakor,1664-benmárasszonyvolt.Férjedomakiimre,
rólaanevénkívülnincsmásadatunk.

Elsőférjehalálautánzsófifeltehetőenhamarosanférjhezmehetett.Másodikférje
isnémetvolt,HoffmannFerenc,akiveltizenötévigéltekegyütt.Többgyermekükisszü-
letett,azonbanmindkiskorbanelhalálozott.aférjefoglalkozásáról,voltcsaládikörül-
ményeirőlnemtudunkmegsemmitsem,devalószínűlegeléggészegényemberlehe-
tett.vagyonuknemgyarapodott,aférjhalálautántőlesemmisemmaradtacsaládra.
Feltehetőenéppezenidőbenhalálozottelazapjais,csatódemjén,ugyanisekkorosz-
toztakmegazegészcsájonlevőporciónazörökösök.sajnosennélazeseménynélrop-
pantbonyolultanírjaleatörténteket.azittszereplőésemlítettegyénekbizonyáramind
rokonai voltak, azonban a kapcsolatok nem derülnek ki világosan a szövegből. Úgy
mondjatollbaanevüket,minthamindannyianismernénkőket.Ezértcsupánfeltételez-
zükatovábbiakbanakorábbanmárjelzett,feltételezettrokoniviszonyokat.acsájiörö-
költbirtokrészenhármanosztoztak:zsófi,bölcsey János (rólaanevénkívül semmit
sem tudunk, de bizonyára közeli rokonuk volt) és Pallagyi Jánosné „asszonyom
néném”.azemlítőközszóbólarralehetkövetkeztetni,hogytalánanővére(unokanővé-
re,esetlegnagynénje?)lehetett.ésittkezdődikazabonyodalom,amelyetnehézkövet-
ni.zsófiaráesőharmadrésztátengedtea„nővérének”afalubanlevőudvarházteljes
épületéért úgy, hogy az ahhoz tartozó földeket, réteket fele-fele arányban bírták a
továbbiakban.bölcsey részétpedigmegvette (36 forintért)azőalsócsájiporciójával
együtt.Ezutóbbit800forintért,deennekazösszegnekcsakafeléttudtakifizetni.(a
második rész 400 forintot már a harmadik házasságából törlesztette csató zsófi.)
Tulajdonképpen ezáltal alsócsájban a korábbi birtoka mellé megszerezte az egész
udvarházatésazörökségkétharmadát.Tizenötéviházasságutánamásodik férj is
meghalt.Mindezutánazözvegyenmaradtzsófi–úgytűnik–újfenthamarosanférjhez
ment,mégpedigsziligyörgyhöz. (személyétaszili/szilynevűcsaládok tagjai között
nemlehetazonosítani.)bizonyárajóvaltehetősebb,vagyonosabblehetettazelőzőfér-
jeinél, mivel később azt olvashatjuk ennél a fejezetnél, hogy amije van, azminden
szilitőlmaradt rá. Házasságuk aligha volt hosszú életű,mivel annak egy részletéről
semolvashatunk.viszontekapcsolatbólszületettegyfiúgyermekük,akiazapjanevét
örökölte.aztnemtudhatjuk,hogyazanyacsakamegkülönböztetésmiatt,avagyafiú
életkoramiattírta-emindiganevétsziligyurkónak,deazfeltűnik,hogynagyonszeret-
hetteőt.Mindeztakésőbbiekbenmégolvashatjukazöröklésbelidöntéseinél.denem
iscsodálkozhatunkezen,hiszgyurkómárkésőigyereklehetettazéletében.atesta-
mentumbanpármondatutánmáraztolvashatjuk,hogy ismétözvegyenmaradt,ső
intézteatovábbiadásvételeket.Fekésházánkiváltottegyeszálogbanlevőjószágokat,
másokateladottnemiskisösszegekért.ugyanakkoralsócsájbanameghaltPallagyiné
részétmegvetteazörökösétől,vékeiandrásnétól (feltehetőenPallagyiné lánya lehe-
tett),azudvarházelőttimeggyeskertetpedigPallagyiJánostól.EgyForgácszsigmond
nevű egyéntől pedig annak porcióját kilenc „kenyeres” emberrel (jobbággyal) együtt
komoly összegért (2800 Ft). amint írja, mindene szili györgytől maradt, tehát ezek
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elevemindafiáé lesznek,valamintazudvarház is– ittkiemeli,hogyazépületekkel
együtt.ugyankésőbb,anegyedikházasságánálírjaegyrövidmondatban,hogyekkor
érteahalálesetekenkívülamásodiknagytragédia:valamilyennememlítettokmiatt
leégettazegészudvarház,valószínűlegabennetalálhatóösszesingósággalegyütt.

E váratlan esemény után ment zsófia negyedszer is férjhez. Mégpedig vitézlő
istenmezeygyörgyhöz.amintafeleségírja,„pusztaállapottal...ésnagykárvallással”
lépetterreaházasságraazelőbbleírtokmiatt.aszatmárvármegyeiközgyűlésijegy-
zőkönyvek szerint a férj 1637-ben a szatmári vár udvarbírája volt.13 a későbbiekből
kiderül,hogyistenmezey14 gazdagcsaládbólszármazott.Előbbfundamentumábólfel-
építtetteazegészudvarházat(ittismétleíratjaazanya,hogyamárújudvarházgyurkó
fiáélesz).zsófielsőházasságábólszármazóunokalányának,Huberzsófinakaházas-
ságakorteljesruházatot(stafírungot)adott,éssziligyurkóErdélybetörténőutazásá-
nakisvállaltaaköltségeit.Ebbőlaházasságbólmárnemszületettgyermekük,csakazt
tudjukmeg,hogyavégrendelettollbamondásakoristenmezeymégélt,bár–zsófival
együtt–nemlehetettmárfiatalember.avégakaratbannincsszócsaládiékszerekről,
értékesebbruhákról,bútorokról,konyhaiésmezőgazdaságifelszerelésekről.csupána
lábas jószágokat olvashatjuk, azt sem pontos bemutatással. lányunokájának hagy
négykancalovatfiastólaméneséből,25fejősjuhotszinténfiastól,négytehenetésegy
tinót.aférjénekisvan33juhaafeleségejuhaiközött,amelyetmégamagapénzén
vett,eznemközösésörökölhetőtulajdon.

a továbbiakban már csak három, szinte jelentéktelen dolgot említ a végakarat.
Talánazért,mertmindegyikmégfolyamatbanvolt,satutoraira,pártfogóirabízta,hogy
figyeljenekazokelintézésére,végrehajtására.

akassaiöregEötveös (valószínűlegnemcsaládnév,csaka foglalkozást jelölheti)
lőrincnélhagyottegyezüstkardotaranyozásra,melybenazezüstsúlytöbbminthárom
gira.15 Megbízta, hogy azt háromarannyal vonja be, amunkadíjat illetően pedig hat
forintbanalkudottmegvele.vanegyszolgálólánya,az „osvai”16 bulykódóra,akinek
adóskétszoknyával,fehérneműkkel,kétköbölgabonával,eztkapjameg.végül:akas-
saipatikáriusnálvanegy„paraszt”szekrénye,öreg(nagy)lakattal,kulccsal;kétzsák
búza,egyderékalj.Kéri,hogyazok„adassanakmegnekie”.

csatózsófivégrendeletealigtöbb,mintnégynyomtatottoldal.Ebbenfoglaljaössze
tömören az életét, örömeit, bánatait.Megismerhetjük belőle egy 17. században élt,
nemesiszármazásúasszonycsaládját,akkoriéveit,mindennapjait,gondolkodásátés
tulajdonságait.

13 Künstlernévirágéva:Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regestái. 1635–1640.
II/2.nyíregyháza,1997100.és110.p.a679.és748.sorszámalatt.(1542-tőlTarnaleleszt
azistenmezeycsaládbírta,őkvoltakafaluelsőtulajdonosai.)

14 istenmezeygyörgyrokonalehetettaz1632-benKázmérnálleírtnógrádmegyei„palóc”har-
mincados,istenmezeiFerenc.valaminttalángyörgytestvérevoltcsicserioroszPálungvár-
megyeialispán(1662–66)neje,istenmezeyanna.

15 Egyezüstgiranégymagyararanyforintnakfeleltmeg.
16 apontosneve:ósva,faluKassátóldélkeletre.azelsőkatonaitérképenolcsva.
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