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Bakithmihály1600-banszentBenedeknapján(március21.)írtrövid,tömör,már-már
szűkszavúvégrendelete1 keltettefölezenkistanulmányírójánakérdeklődését.ezindítottaarra,hogybemutassaa16.századmásodikfelébenésa17.századelsőéveiben
éltszerb–magyarfőúrcsaládját.azokiratolyanelemeketésadatokattartalmaz,amelyekeltérnekacsaládróleddigismertetettrészletektől,hézagottöltenekki,pontosítanak,ugyanakkortöbbhelyütttovábbi,megválaszolatlankérdéseketishagytakazutókornak.
ezeketigyekeztünktovábbikutatásokkalföltárni,kiegészíteni,éshakell,magyarázatokkalellátni.nemkívánjukmegismételniacsaládrólszóló,eddiglegrészletesebb
bemutatást,2 abbólcsupánnéhánygondolatotemelünkki,azonbannemmellőzhetjük
a98.oldalonrajzoltkiscsaládfarészletet.Természeteseneztisazújabbnevekbeiktatásávalközöljük.
előszöravezetéknévhelyesírásárólkellszólni.aBakitscsaládnevetazegyesforrások más-más alakban rögzítették: Bakit, Bakith, Bakich, Bakics, és ahogy ő írja egy
helyen,Bakÿch.ennekokaaz,hogyaszerberedetűnévvégénolvashatómássalhangzónakamagyarnyelvbennincssemhangértéke,sembetűjele.ezadélszlávnyelvben
amagyarcséstyközöttejtendőćhang,ésannakezazírásjele.ezértamagyarortográfiábanmindigigyekeztekvalamilyenmásbetűkapcsolattalazthelyettesíteni,nagyjábólmegfeleltetni.
előszörszóljunkatestamentumrajellemzőáltalánosészrevételekről,körülményekről.eredetije(amelyetafolyóiratbanátírássalközöltmerényi)1900-banakismartoni
(maauszriában:eisenstadt)főlevéltárbanvolttalálhatóaCzoborcsaládiratkötegében.
ennek okát a későbbiekben a családfán látható két család közti kapcsolat, utódlás
indokolja.magaazokiratazaláírásaszerintBakicsmihálysajátkezűírása:„michael
BakithdeLakm.propria”.érdekesmódonittmásképpírjaavezetéknevétis,anemesi
előnevétiseltérőenpéldáulabevezetősoroktól,ahola„BakitmihálLakrul”magyaros
és nem a latin forma olvasható. érdemes idézni a testamentuma teljesen egyénileg
megfogalmazott,nemakorszokásainakmegfelelő,másodikmondatánakegyrészét:
„...ismervénazt,hogyazembernekéletielmulandó,ésmintafűelfonnyad,éshogy
mindenembernekmegköllhalni,mertahalálsenkibennemválogat,egésségestés
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betegest,ifjatésaggotegyarántelhord...”ezutánakétélőgyermekétajánlja„ótalmul”
kuthassyJánosérsekúrnak,valamintillésházyistván3 „császáruronkőfelségehopmestörének”(jelentése:udvarmesteréskirályitanácsos),azazgyámnakkérifelőket.
avégrendeletethétmagyarnemesiszármazásúúrhitelesítettesajátkezűaláírásával
éspecsétjével.érdemesazőnevüketisfelsorolni,hogylássukazt,hogyazeredetileg
szerbBakicscsaládmelymagyarnemesekkelápolhatottjóbarátikapcsolatot.alatinul
írt keresztneveket itt a magyar megfelelőjükkel helyettesítem: pethöffi gergely,
oroszthonyi Ferenc, egerszegÿ gergely, Veresvári györgy, Jeszenszki Ferenc, ráday
Ferenc és somogyi gábor. a magyar nyelven íródott végrendelet külsején pedig más
kézírással a következő olvasható: Testamentum magnifici domini michaelis Bakÿch.
annoDomini1600.
a végakarat részletesebb ismertetése előtt tekintsük át Bakics mihály elődeit,
magyarországra kerülésük szinte romantikus történetét, hogy a végrendeletben és a
családfán szereplő nevek, a szövegben tett utalások érthetőek legyenek az olvasók
számára.
1522-ben (egyes vélemények szerint csak ’26-ban) hat fiútestvér jött át
rácországbólTomoripálseregéhezatörökigaelőlmenekülve.Többhelyüttolvasható,
hogyeredetilegnemisszerbekvoltak,hanemegyelőkelőtráknemzetségszerbterületenélőtagjai.Tomorielőzetesmegegyezésalapjánfogadtabeaseregébeafivéreket,
akikcsaládjukkalérkeztekötvenlovaskíséretében,„dúskincsekkelmegrakodva”.4 a
hattestvérmagyarkeresztneveakövetkezővolt(zárójelbenazeredetiszerbnévváltozatokat közöljük): pál (pavle), péter (peter), kelemen (klemens), manó (manuel/
emanuel),Demeter(Dimitrie/Demetra)ésmihály(mihal’/mihalio).Feltevésünkszerint
atestvérekközöttnagylehetettakorkülönbség,akésőbbiekbenírtévszámokisezt
bizonyítják,ezértvalószínűlegnemisegyanyátólszármazhattak.Vitézségükmiattii.
Lajos király magyar nemességre emelte őket, s a somogy megyei Lak (ma öreglak)
nevű birtokot s néhány körülötte lévő település jobbágyrészét adományozta nekik
(Buzsák akcs-magyari nevű falurészét, Hetest, gyugyot5). később megkapták
Héderváry Ferenc árulása miatt annak minden szigetközi jószágát (Hédervár, ráró,
Darnóstb.).ÍgyalakinemesielőnevűBakicsokelkezdtekterjeszkednimagyarország
északnyugatirészefelé.
manóról,Demeterről ési. mihályról,ezekcsaládjairólnemmaradtfönnsemmilyen
írásosdokumentum(ezutóbbiszemélytnéhaösszekeverikakésőbbéltvégrendeletíróval,akipéterfiavolt).
kelemen TörökBálinthadnagyavolt.1527-benCserniJován6 ölettemeg.
3
4
5
6

BakicstöbbnyireHolicsbanéltközvetlenülamorvahatármellettivárában.illésházypediga
határtúloldalán,aszomszédos,mármorvavárosban,Hodonínban.
BedyVince:agyőrivárésvárkapitányoka16.ésa17.században.győriszemle,1933,149.p.
Borovszkysamu:magyarországvármegyéiésvárosai.somogyvármegye.1914.azinternetenoldalszámnélkül
eredetinevetöbbalakbanmaradtfönn:Csernoevicsnenad(Jovanvagyivan).magyarosan
CserniJován.
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7

gecsényiLajos:győrvárosa1626után.arrabona.múzeumiközlemények18.győr,1976,
200–202.p.
8 nevétváltozóanírják:Balassa~Balassi.
9 nagyi.:i.m.318.p.
10 másuttacsaládneve:pilisperger,pilsberger.
11 azőköveteléseimiattlevelezamásodikfeleség,sárkányorsolyanádasdyTamással1550
és 1555 között. ugyanis révay magának és családjának akarja a Bakicsok Holics városi
jószágrészét.mintafeleségírja,aváratmármegkapták,azonbannemhajlandólemondani
aholicsimajorházrólésahozzátartozókertről.eztakéréstnádasdyelisintézteakirálynál,
amelyetorsolyaasszonyegy1555-ben,vízkeresztkorírtlevelébenmegisköszöntanádor-
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pál voltaz,akinekhírességérőléshírhedtségérőlmársokokiratmaradtazutókorra.neveszerbalakbanisolvasható,pavleBakić(*Venčac,szerbia?–†gara,1537.
szeptember20.)ővoltazutolsószerbdespota(szerbfejedelmekcíme),későbbpedig
magyar főúr, vezér, győri várkapitány. ráillett a despota másik, magyarban kialakult
jelentése is: szigetközi falvakat rabolt ki, a lakosság elmenekült azokból. majd győr
városábangarázdálkodott,ésmegsarcoltaalakosságot.agyőripüspökségjavadalmait
is bitorolta, amiért magával a királlyal is volt nézeteltérése.7 ugyanakkor a mohácsi
ütközetbenvitézülharcolt.i.Ferdinándhívemaradt,ésnemcsatlakozottméghonfitársa,CserniJovánfelkeléséhezsem.1537-benazeszékihadbanharcolt,savesztesdiakováriütközetbenlelteahalálát.agyőztestörökök–akorszokásánakmegfelelően–
alevágottfejétkonstantinápolybaküldtékel.(Halálautánpéterkövetteabirtoklásban,
1538őszénőadtavisszagyőrt,avárátésapüspökijavakat.)pálfeleségénekcsaka
keresztnevét ismerjük: Teodóra, aki valószínűleg szerb származású volt, s együtt jött
hazánkbaafivérekkel.nagyivángenealógiájaszerintkétleányukértemegafelnőttkort. margit, akinek a férje balassagyarmati Balassa menyhért8 volt. a végrendelet
rólukcsakannyitjegyezmeg,hogyvannakmárgyermekeik.aBalassicsaládfánviszont
kétfiukattaláltammeg:péterésFerenc.amásikleányaangelika,akinekazelsőférje
révay imre, a második pedig Czobor imre volt. Valójában itt kezdődik a révay és a
Czoborcsaládokkalazelsőkapcsolatuk,amely,mintkésőbblátnifogjuk,többszöris
előkerülmajd.
ezenahelyenkellelsőkéntjeleznünk,hogymargitbiztos,hogynempálgyermeke
volt. ugyanis a végrendelkező mihály lányát hívták margitnak, s azt írja róla és
Balassiról,hogy:„ésminthogysassinközelbBalassymenyhértfiam uram jószágához,
sassintleányommalőkbírják...”9 Bizonyáranemígyneveztevolnaabátyjavejét,tehát
csakisazőlányánakaférjelehetetteBalassifiú.
ezzel az átvezetéssel elérkeztünk a testamentumot író mihály édesapjához,
péterhez,valószínűlegahatfivérközülalegfiatalabbikhoz,vagyközülükazakkormár
egyedüli, élő Bakics testvérhez. péter születési dátumát nem ismerjük, csak annyit
tudunkrólaegyokiratból,hogy1582-benmégélt.korábbanbírtaszombathelyvárát.
1547-ben már háborúban harcolt, majd részt vett prága elfoglalásánál, 1552-ben
pedigszegedvisszavételénélis.mintmagyarfőúrrésztvettmiksakoronázásán.első
feleségepilŝpergeranna10 volt.Tőleháromgyermekeszületett:anna,páléskatalin.
anna,aférjeamárekkorelhunytszklabinaiésblatnicairévaymihály11 volt;ii.pálneve
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melletta†jelszerepel,katalinlányukrólanevénkívülnincsmásadat.amásodikfelesége a megözvegyült ákosházi sárkány orsolya, aki előtte coborszentmihályi Czobor
gáspár12 nejevolt.orsolyakorábbiházasságábólszületettCzoborimre(1520–1581),
aki – mint fentebb olvashattuk – Bakics angelikát vette feleségül. (neki három gyermekérőltudunk:márton,erzsébetésmihály.)Férjehalálautánsárkányorsolyaújabb
házasságotkötött,mégpedigBakicspéterrel.13
Tőleisszületettegyfia,mihály (1537–1603),akinekavégrendeletétidéztükmár
fentebb, és fogjuk a tartalmát ismertetni a továbbiakban. első nejét megnevezi,
Tersackiklára(őarégies,népieskalárakeresztnevetírta),akiahíresFrangepáncsaládtersacioldalágánaksarjavolt.ő1584-benhalálozottel.14 azokiratbólkiolvasható,
hogyezutánmihályújramegnősülhetett,mivelklárárólúgyír,hogy„előbbenifeleségem.” az előbbeni szónak azonban volt valaha egy olyan jelentése is, hogy korábbi,
valamikori. (a második feleségét – ha volt egyáltalán – konkrétan nem említi meg.
Talánmáraziselhunyt,snemszületettközösgyermekük,ígyavagyonimegosztásnál
márnemjátszottszerepetaszemélye.)klárátólkétgyermekevolt.azidősebbikpéter,
akiavégrendeletírásakormégnőtlenvolt.azőnevéhezfűződikaBakicscsaládtörténeténeklegromantikusabbeseménye,amelyetazapjamárnemértmeg.1607.január
27-énmegszöktettevagyelraboltarokonának,révayFerencnekafeleségét,gimesiés
gácsi Forgách Zsuzsannát. országos hír lett ebből, majd több éves, eredménytelen
pereskedéskövetteazt.magátatörténetetDeákFarkas15 megis„regényesítette”,természetesen az abban olvasható események, szereplők egy része írói fogás is lehet.
pétertúgymutatjabe,mintegycsinos,daliás,jókedvűésmodorú,rokonszenvesvitézt.
Bakics mihály a fiára bízta a családi „leveleket”, valószínűleg ezen a levéltáruk
darabjaira,okiratairakellgondolnunk.Valamint2000forintothagyottfiamenyegzőjére
–utólagkiderült,hogyazelőbbleírtkörülményekmiatterrenemvoltszükségeafiá-

12
13

14
15

nak,akiagerseipethőkrévéntávoli,nemvérszerintirokonavolt.ugyanisorsolyalánytestvére,Bora,gerseipethőantalfeleségevolt.alevelekbizalmasabbhangneme,megszólításai,atiszteletmellettminderreutalnak.ugyanakkornemszabadelfeledkeznünkafőúrés
sárkány antal közti jó, baráti kapcsolatról sem. Dr. komáromi andrás: ákosházi sárkán
orsolyaleveleiii.TörténelmiTár.1909,227–233.p.
sárkányorsolyaésCzoborgáspárgyermekei:pál,anna,János,györgy,Zsófiaéssfentemlítettimre,akinekBakicsangelikavoltazelsőfelesége.
ősemlehetettjámborabbtermészetű,mintpálnevűbátyja.1550áprilisábanakövetkezőketírtaafeleségrokona,afőúrsáfárja,ákosházisárkányantalnádasdyTamásnak:„Toábá
azteshallám,hogyBakÿtigenharagut,hogyHolicsotnemattáktelyességelnekieéskegyelmedre neheztel, azt monta Feÿérthóthÿnak, hogy telyességel küköltözik belőle és semmit
bennenemhagy,egyébboszubeszédetesszóltésmihelenhazajutotigencsabdostafeleségét arczul, ezt onnat irták márton deáknak.” Lásd: 10. lábjegyzet! Dr. komáromy i. m.:
ákosházisárkányantalleveleinádasdyTamásnak.TörténelmiTár.1910,384.p.
TersaczkyFrangepánklára1584-benszentLukácsnap(október18.)utánvalószerdánírta
megavégrendeletéta„miskoczky”malombanférjeésannaknővére,annaelőtt.ebbőltudjukmeg,hogyazelsőférjekerecsényiLászlóvolt.TörténelmiTár.1857,153–154.p.
DeákFarkas:ForgáchZsuzsánna1582–1632.Budapest,1825.
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16 Jenei Ferenc: pázmány miklós veszprémi főkapitány. a Veszprém megyei múzeumok
közleménye1.Veszprém,1963,161.p.
17 nagyi.i.m.iV.pest.1858,247.p.ittkláraapjátii.kristófnévenolvashatjuk.
18 nagyi.i.m.iX.pest.1862,694.p.szklabinaiésblatnicairévayLászló.
19 maszlovénia.
20 maásványráró.
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nak.péterhúgamargitvolt,akiavégrendeletírásakormárférjezett,többgyermekes
fiatalasszonyvolt.őaz,akit,mintfeljebbmárjeleztem,pállányánakírleagenealógia.
margitnagyonkomolyésmegbízhatóhölgylehetett.eztbizonyítjaazis,hogypázmány
péteresztergomiérsekráésférjérebíztaöccsét,miklóst,16 akitmargitmárkorábbanis
nevelt.
különbekezdéstszentelavégakaróazapósának,Tersackymiklósnak,17 akineka
másiklányát,orsolyátrévayFerenc–nagyiván18 szerintLászló–vettelfeleségül.(Ha
névegyezésvan,akkortermészetesenittegymásikFerencnevűcsaládtagrólvanszó!)
Tersacky eladta az anyai jószágát, s ezen megvásárolta „kraina országban”19
Czernomál települést. mivel ehhez nem volt elegendő pénze, klára nevű lánya adott
neki kölcsön 600 aranyat. mindezért évente kamat, ahogy ő írja „fölpénz” is járt.
egyúttalmegemlíti,hogyapósánakHorvátországbanisvannakjószágai,amelyekneka
negyede szintén a volt feleséget illeti. mihály kéri két gyermekét, hogy ezt szerezzék
meg,sosszákszétegymásközött.
a testamentum elsőként a birtokok örökítéséről szól. érdekes módon, ezek közül
csaknéhányatírtle,nemszólasomogymegyeiésaszigetközbenlévőkről(azittlévő
rárót20 zálogbaadta).azemlítettekakövetkezők:Holicsamorvahatármellett,ahol
többházaisvolt,ezeketvagyőépíttette,vagykibővíttette;sassin(későbbtudatosan
magyarosított neve sasvár); Boboldán (ez valószínűleg Bobót – szlovákul Bobota) és
egymorvaországitelepülés,napÿedla(napajedla–Csehország).Természetesenezekhezavárakhoz,házakhoztartoztakmajorok,földek,rétek,szőlők,malmok(régineve:
molna),illetvelábasjószágok,azazbarmok.kedvencvárosábanlévőingatlanjaitfiára,
péterre,margitlányárapedigsassinthagytaörökül,skéri,hogyatöbbinosztozzanak
meg. Viszonylag kevés pénzről és ingóságról tesz említést (ruhák, ágyak, „ón, ezüst
mívek”ésaranyozotttárgyak).afegyverekből,amelybőlbizonyárasokvoltneki,mégis
csakegyöreg,azaznagyszablyátírle,acsaládiékszerekközülpedigegyetsem.(a
végrendeleténekezarészenagyonkülönbözikazebbenakorbannőkáltallejegyzett
testamentumoktól, amelyekben főként ez utóbbiak domináltak.) Több tárgya, kevés
pénzeisvoltzálogbanmásoknál(mintahogybirtokais),ezeknélnévszerintpontosítja
azadottszemélyeket.kisebbösszegűadósságaiisvoltak,ezeképpvásárlásiszokásairamutatnakrá(kalmároknál,kézműveseknél,zsidónál).Hogyholvásárolhatott,ezen
városok a következők: Breszlawában (pozsony régi, magyar elnevezése), Bécsben,
olomoucban(olmütz,morvaországfővárosa)ésprágában,pontosabbanegystrasnica
településen,amelymaacsehfővárosegyikkerülete.nekiisvoltakadósai,mégpedig
aCzoborcsaládtagjai60ezertéglávalésahozzávalómésszel.
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Vallásáraseholsemteszutalást.azthinnénk,hogyszerbszármazásamiattortodox,
azonbanafentebbleírtpázmány-félekapcsolat,akirályáhozvalóhűsége,valaminta
holicsitemplomemlítésearrautal,hogyrómaikatolikusvallásúlehetett.
arrólnincsadatunk,hogyazifjabbpéternekszületett-egyermeke,pontosabbanfia,
ésaztovábbvitte-eaBakicscsaládnevet.Deúgytűnik,hogynem,mertakkoragenealógiákeztfeljegyeztékvolna.mivelpáléspétercsaládjábanatöbbimindlánygyermek
volt,őknemörökíthettéktovábbanevet.nagyiváncsaládfánkívüliként1565-bőlleír
egymátyásnevűBakicsot,akitatörökököltekmeg.majda18.századelejérőlemlít
Bakicsokat,azonbanazegyikszerémi,későbbbosnyákpüspök,amásikpedignyitrai
kanonokvolt.(perszenemtudjukbiztosan,hogyezencsaládbólszármaztak-e,smelyik
testvérágából.)aleírtakalapjánúgytűnik,hogypéterrelkihalhatottacsalád.ugyanis
alányokésazokcsaládjaiörököltékaBakicsokjószágait.Deerreutalazis,hogyacsaládiokmányok,levelek,magaezavégrendeletisaCzoborcsaládbirtokábakerült,sők
őriztékmegmindaddig,amígazoknemkerültekakismartonilevéltárba.(nefeledjük,
hogyBakicsmihálynakCzoborimreaféltestvérevolt,akinekviszontszületettkétfiúgyermeke!)
utolsókívánságaazvolt,hogyhalálautántemessékelaholicsiszentegyházbaaz
anyjaésaz„előbbeni”feleségemelléa„boltban”,azazacsaládikriptába.sezbizonyára így is történt, amikor a végrendelet megírása után körülbelül három évvel
elhunyt.

