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Fülöp lászló Oláh ilona családja és vagyona  
1579-es végrendelete alapján

Oláh Miklós esztergomi érsek fiatalabbik húga Sopronban készítette el testamentumát.1 
Ebből megismerjük rokonait, hű barátait és szolgálóit. Mivel férje már korábban elhunyt, 
gyermekei pedig nem voltak, minden pénzét, ingatlan és ingó vagyonát szétosztotta a 
rokonai között, pontosan megnevezve őket, hogy kire mit hagyott örökül. Ebből a 
dokumentumból tehát megtudhatjuk az akkor élő családtagok pontos nevét, és azt is, 
hogy mekkora vagyonnal bírt halála előtt az úrnő. A végakarat azért is fontos emlék, mivel 
tisztázza azokat a genealógiai hibákat és eltéréseket, amelyeket a 19. század végén az egyes 
rokoni családok pontatlanul adtak felhasználásra Nagy Iván több kötetes összefoglalója 
számára.2

Oláh Ilona hiteles másolatban3 fennmaradt végrendelete nagyon rendhagyó. 
Mindezekből csak a legfontosabb elemeket kívánom bemutatni az olvasónak. Valószínűleg 
utólag írt hozzá Pozsonyban egy latin nyelvű bevezetőt és befejező részt Redéczi István 
egri püspök, mintegy hitelesítve a kéziratot. A kor szokása szerint a végakaratot hosszabb 
elmélkedéssel, imával, vallásos szöveggel szokták kezdeni. Ez Oláh Ilonánál elmaradt, 
csupán egy keresztvetés az első mondata, s máris indítja a főszöveget. A végén hiányzik 
a végakarat írásának helye, kelte, aláírása, valamint az, hogy saját kezűleg írta-e azt, vagy 
másnak diktálta tollba. Név szerint és nagyon pontosan közli családtagjainak nevét, s utal 
az életkorukra, például: atyámfia, asszony néném, szerelmes (szeretett) urambátyám stb. 
Mondataiban szinte jellemzi magát, s leírja, hogy mennyire szereti a gyermek rokonait, 
mindezt bizonyítja azzal is, hogy rájuk jelentősebb örökséget hagy. Négy idegen 
gyermeket nevel, közülük a két fiút, Mihályt és Miklóst taníttatja. Az egyik kislány, 
Katuska teljesen árva, a másik pedig Plandly Apollónia, akinek még a leendő stafírungját 
is biztosítja, ha majd felnő. Ugyanakkor szinte gyűlölettel ír unokaöccse, (Oláh) Császár 
Miklós feleségéről, Szlunyi (Frangepán) Annáról, amire több oka is volt. Kiűzte őt 
Lánzsér (Landsee, Ausztria) várából, és az ahhoz tartozó lakompaki (Lakenbah, Ausztria) 
uradalomból, kénytelen volt elmenekülni előle Sopronba, ahová vele jött két embere, 
nemes és vitézlő Nagyváthy Ferenc és Raw4 Farkas is. Ugyanő többször beperelte a 
királynál pénz és adóslevelek miatt, s azért, hogy bizonyos iratokat, arany és ezüst műveket 

1   Merényi Lajos: Oláh Ilona végrendelete 1579. Történelmi Tár. 1897. 361–373.
2   Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VIII. Pest. 1861. 212–214.  
A továbbiakban a műre csupán konkrét esetekben hivatkozom.
3   A hitelesített másolatot Sopron város tanácsa 1585-ben készítette.
4   A neve egy másik dokumentumban: Wolfangus Rawcz. Lásd később még Oláh Miklós főpap nevénél! Az 
érsek 1562. évi végrendeletében: Rauch alakban olvasható. Ez utóbbi lehet a helyes írásmód (jelentése: füst).
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elhozott a várból és Lakompakról. Nem engedte meg, hogy Ilona nővérét, Orsolyát ott 
temessék el, szinte ellopta a lovakat és a szekeret előle. Ezért úgynevezett „pór lovakon 
és szekéren” kellett a holttestet titokban elhoznia. Lepecsételtette a két nagynénje bécsi 
házát. Sorolhatnánk tovább a vele kapcsolatos egyéb sérelmeit5. Valószínűleg egyikük 
sem lehetett könnyű természet. Utólag, nem ismerve a pontos körülményeket, nem lehet 
letenni a garast egyikük mellett sem. Tudnunk kell, hogy Oláh Ilonának és nővérének 
jogilag semmi köze nem volt Lánzsérhoz. A várat a báty Oláh Miklós érsek vásárolta meg 
még 1553-ban, majd nem sokkal később, 1561-ben Császár Miklósnak adományozta. 
Ilona – mint többször utal rá, – nagyon szeretett itt lakni. S feltehetően nagy udvartartása 
lehetett, amint a szolgálói és az alattvalói nevét felsorolja írásában. Bizonyára az idősebb 
nőrokon jogán bele is szólhatott mindenbe, amelyet nem nézhetett jó szemmel a vár fiatal 
úrnője. Tehát a két nő közti ellentét kialakulására minden adva volt.

Oláh Ilona végrendeletében nem említi elhunyt őseit. Csupán arra tesz utalást, hogy 
Erdélyből „jött ki”, ahonnan „12 ezüst kalanat és 12 ezüst vëllát” hozott magával. Ezeken 
kívül semmilyen más ékszert, tárgyat, ruhát nem ismerünk az erdélyi hozományából, 
ingatlanokra, pénzre sem tesz utalást. Származását azonban feltétlenül érdemes ismertetni 
még akkor is, ha a családja genealógiáját nem célunk itt pontosan levezetni. 

Négyen voltak testvérek (Máté, Miklós, Orsolya és a címben szereplő Ilona), róluk a 
későbbiekben még szó lesz. Elsőként is mit tudunk a szülőkről? Apja eredeti neve Stojan 
volt, akit a magyar genealógiák (nem tudjuk, hogy miért) mindenütt Istvánnak neveznek. 
A havasalföldi vajdával állt rokonságban. Lemondva a havaselvi fejedelmi (vajda vagy 
hoszpodár6) igényeiről Erdélybe települt át. Anyja Huszár7 (másképp Császár) Borbála 
volt, aki a Hunyadiakkal rokon famíliákkal állt családi kapcsolatban.

Az apai nagyszülőket is feltétlenül érdemes név szerint bemutatnunk, mivel a 
magyar és a havasalföldi történelemben nagy szerepet játszó családokból kerültek ki. 
A nagyapa Manzilla de Argyes, Oláhország fejedelmének leszármazottja, aki Hunyadi 
János nővérét, Máriát vette feleségül. Tulajdonképpen ekkor vált az ő esetükben az Oláh 
magyar családnévvé, amely eredetileg a származást, a nemzetiséget jelölte a családban. 
Mint említettem, Istvánnak négy gyermekéről tudunk.

A legidősebb, Máté szászvárosi királybíró 1536-ban fiatalon elhunyt. Gyermekei 
közül Tamás († 1559) vitte tovább a családnevet. Felesége a Somogy megyei laki Bakich 
Margit volt, akitől egy lánya született: Lukrécia, akit 1554-ben vett nőül Liszti (Listhius) 
János. Apja, köpcsényi Liszti Kristóf korábban Erdélyben Szeben város tanácsnoka volt. 
Liszti János felesége halála után nem nősült meg, papnak állt, később a veszprémi, majd a 

5   Mindezek ellenére növére, Orsolya halála után annak örökségéből adott Szlunyi Annának két aranyos 
poharat, három nagy fehér poharat és egy kamuka subát.
6   A hoszpodár eredeti jelentése: úr. Moldvában és a Havasalföldön fejedelem jelentésben volt használatos.
7   Nagy Iván kötetében Hunzár alakban szerepel, amely valószínűleg nyomdahiba. Egyébként a Császár 
családnév használata csak utólagos lehet, miután Császár Kristóf benősült a családjukba. Az Oláh és a 
Császár vezetéknév együttes használata többször előfordul a családtagoknál. A családleírásokban 
következetlenül használják e kettős nevet. Ld. a 13. lábjegyzetet!
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győri püspöki széket is elnyerte. Az ő gyermekei voltak a végakaratban említett örökösök: 
János, István, Zsófia és Angalit asszony. A Liszti család anyagi és rangbéli felemelkedését 
a történészek Oláh Miklós érsek nevéhez kötik.

Máté második fia, Mihály8 korán és utódok nélkül halálozott el, az ő neve már nem is 
szerepel a testamentumban. Anna nevű leányának Büdy Mihály beregi főispán volt a férje. 
A Büdy család genealógiája szerint ebből a házasságból született György, János és Rozina. 
Felesége halála után még egyszer megnősült, második neje Révai Kata volt, akitől egy 
lányáról van tudomásunk, Erzsébetről.9 Oláh Ilona leírásában Anna gyermekeinek neve: 
János, Klára (palocsai Horváth Györgyné), „Foemia és Frosina” (Eufémia és Fruzsina) – 
ez utóbbiak még kiskorúak, hajadonok. Klárának már született egy kislánya, akinek nem 
tudjuk meg a nevét, csupán azt, hogy örökölt egy kis arany láncot, amelyen egy szívecske 
található, ez gyöngyökkel van körbe rakva. 

Stojan/István másik fia Miklós, a család legismertebb tagja, esztergomi érsek volt  
(* 1493. január 10. Nagyszeben, † 1568. január 15. Pozsony).10 1553-ban lett hazánk első 
egyházi méltósága, Magyarország prímása. Ebben az évben vásárolta meg a már fentebb 
említett Lánzsér várát. Egyháza megszilárdítása érdekében mindent elkövetett, emellett 
családtagjairól is fáradhatatlanul gondoskodott.

Az idősebb lány Orsolya volt, aki kétszer ment férjhez. Első férje (Oláh) Császár 
Kristóf.11 Ő Orsolya fiútestvére, Máté után, de 1579 előtt hunyt el – pontos idejét nem 
ismerjük. Az ő fiuk volt Miklós, felesége a már említett Szlunyi Anna (†1560). Két 
gyermek született ebből a házasságból: Orsolya (Orsik) és Kristóf.. Orsolyát Dersffy 
Ferenc vette feleségül, s tőle leányágon származnak az Esterházyak,12 s ezzel később ők 
örökölték és birtokolják mind a mai napig Lánzsér várát. A végrendelet írásakor még 
kiskorúak voltak. Ilona nénjük nagyon szerethette őket, hisz vagyonának nagy részét e 
két testvérre hagyta. Második férje Bona György volt, aki 1553-ban Bécsben halt meg. 
Egy közös gyermekük volt, szintén György keresztnevű, aki apja halála után hamarosan, 
1559-ben hunyt el Lánzséron. Érdekes momentum, hogy nem ott, hanem Sopronban 
temették el, mint később a nagynénjét.

A végrendelet tevője, Ilona lehetett a legfiatalabb testvér, amennyire a közszói 
említőnevekből ki lehet következtetni. Mint utaltunk rá, Erdélyben született, onnan 
jött az ország legnyugatibb részére, ott voltak a birtokai. A férjét bizonyára Erdélyben 
ismerhette meg. Róla még kevesebbet tudunk. Nagy Iván szerint Oloz Miklósnak hívták. 

8   Oláh Miklós végrendelete írásakor, 1562-ben még élt.
9   Nagy Ivánnál a férje nevét tévesen adták meg: nem Barkács, hanem Barkóczy István a helyes: i. m. 280.
10  Halála után január 21-én összeírták a fennmaradt ingóságait. Ebben szerepel a sok tanú neve, köztük 
a két nőtestvéré, Orsolyáé és Ilonáé, valamint Rawcz Farkasé is. Az érsek nevét latinul úgy írták, hogy 
„Dominus Nicolaus Olahchazar”. Tehát az édesanyja nevét nem Huszár, hanem már Császár családnévként 
említik. Kárffy Ödön: Adatok Oláh Miklós érsek életéhez. Történelmi Tár 1901, 466–468.
11  Kristófot és fiát, Miklóst a családleírásokban többször keverik, vagy egy személynek veszik őket. Lásd a 
Császár családnál: Nagy I. i. m. III. 105–106.
12  Nagy I. i. m. VIII. 1861. 214.
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Azonban a családnév régies írádmódot tükröz, kiejtése Olasz13 lehetett, amellyel más 
leírásokban is találkozunk. A latin bevezetőben olvashatjuk, hogy Ilona Nicolaus Olasz 
de Czibinio özvegye. Maga Oláh Ilona egyik legkedvesebb alattvalóját Olasz Kristófnak 
hívták, ahogy írja „szegény uram atyjafia, aki gyermekségétől szolgálta”. Vele hozta 
Erdélyből még a gyermekkorú Rápolthy Juditot is, egy nemes ember kislányát, aki 
később a nála deákoskodó, tanuló Kristóf felesége lett. Azt írja róluk: „nem úgy szolgáltak 
mint idegenek, hanem mint édes anyjokat”. Tehát Olasz Kristóf a férje rokona lehetett. 
Ilona a férjéről ezen kívül egyetlen szó említést sem tesz, még arról sem, hogy örökölt-e 
utána birtokot, vagyont. Bizonyára rég meghalhatott, sem a születési, sem a halálozási 
körülményeiről nem maradt följegyzés. Felnőtt életkort megért gyermekük nem született, 
hisz akkor tett volna erre valami utalást.

Az itt bemutatott magyarországi, közvetlen családtagjain kívül még más, Erdélyben 
élő, távolabbi rokonaira is hagyott örökül vagyonából. Két családot nevez meg, 
mindkettőnél pontosan leírja azok vezeték- és keresztnevét is. Édesanyjának lehettek 
rokonai Huszár Ágnes és Anna. A pontos kapcsolódásra nincs utalás. A másik a Pathay 
család, amelyből öten is kapnak a jussból: Antal, Margit, Katus, Albert és István. Ez utóbbit 
úgy nevezi meg, hogy „néhai Oláh Mihály atyámfia”. Ebből arra következtethetünk, hogy 
a korán és gyermek nélkül elhunyt Mihálynak Pathay-lány lehetett a felesége. Ezzel véget 
ért az örökségből részesülő rokonai sora. 

Vagyonából tekintélyes összegeket hagyott még három hű emberére, akik végig 
kitartottak mellette, ezek: a már említett Olasz Kristóf, valamint Bancsin (Banchin) 
György, akinek a felesége Bornemissza Foemia volt, és néhai Raw Miklós (Oláh Miklós 
érsek fő és titkos komornyikja volt) fia, Vince. 

A továbbiakban csupán általánosságban sorolom föl, hogy még kikre hagyott pénzt, 
ékszert vagy ruhaneműt. Az akkori egri és veszprémi püspök (ez utóbbi Fejérkövy István), 
őfelsége kassai kamarása, a négy általa nevelt gyermek, a személyét szolgáló lányok, 
asszonyok. Név szerint említi Sopron akkori városbíráját (Hans Geringh14) és kamarását 
(Hans Stranner), akik egyben a testamentum tutorai is voltak a két püspök mellett. 
Feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy még Jónás Péter soproni prédikátornak (aki 1571 
és 1582 között működött a városban) is juttat 20 aranyat. Viszont név szerint nem említi 
a város akkori plébánosát, Spillinger Farkast. Elképzelhető, hogy ő a temetésére hagyott 
pénzből részesült.

A család bemutatása után tekintsük át Oláh Ilona vagyonát, amit a végrendeletében 
rögzített. Nem ír bútorokról, a konyhához, szőlőműveléshez, a föld megmunkálásához 
szükséges eszközökről. Udvarházainak, majorságainak kellékeiről, bizonyos lábas 
jószágokról sem. Kimaradtak felsorolásából a gyertyatartók is, amelyek nélkül akkor élni 
nem lehetett. Végül még egy dologra hívnám föl a figyelmet: egyetlen könyvről sincs 

13   Az Olasz családnál tévesen szerepel Ilona édesapja: „Oláh Máté leány Ilona Olasz Miklós neje volt 1550 
táján...másutt Oloznak iratik.” Nagy I. i. m. VIII. 217.
14   Második telekkönyv. Zweytes Grundbuch. Közzéteszi: Dominkovits Péter. Sopron. 2015. A bíró neve több 
mint harmincszor olvasható a könyvben.
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említés a tárgyai között. Pedig a nagyon vallásos úrnőnek bizonyára lehetett imakönyve, 
Bibliája, kalendáriuma, esetleg más könyve is.

A vagyoni leírást kezdjük a pénzzel. Az arany forintot néha tallérnak nevezi, 
ugyanazon összegnél is, amikor megismétli. Pénzének egyharmadát, 4000 forintot, 
Bécsben kamatra helyezett el egy név szerint meg nem nevezett magánszemélynél, akit 
„jámbor meghitt polgár”-nak említ. Ezen tőke kamata minden évben a két szeretett rokon 
gyermeket, Orsikot és Kristófot illeti. Ugyanakkor arra kéri a fentebb említett három 
bizalmas emberét, hogy ebből fizessék, ha szükség lenne rá, a későbbi perek költségeit, 
amelyek még nem zárultak le az unokamenyével. Ezután a legnagyobb összeget, 2000 
aranyat ajándékoz a két unokahúgnak, Foemiának és Frosinának. A továbbiakban 10 
és 600 forint között kapnak a végakaratban megnevezett személyek, ezeket felsorolni, 
rangsorolni és itt indokolni fölösleges. Azonban megemlítendő, hogy a két falujának, 
Rohrbachnak15 éa Lakompaknak 40-40, magának Sopron városának pedig 200 forintot 
hagyott. Ez utóbbinak azért, mivel befogadta őt, s vezetői szívélyesen bántak vele, és 
„bántás nélkül tartottak közöttök”. Ha tételesen összeadjuk ezeket, akkor a végösszeg 
12.045 arany forintot tesz ki. Ezt valamelyest emeli a soproni tanácsuraknak hagyott 
10-10 arany. Ha a 12 belső tanácsossal számolunk, akkor 120 aranyat kell hozzáadni 
az említett summához. Tehát ennyi volt Oláh Ilona megtakarított, jövedelmeiből 
összegyűjtött pénze. Ennek egyharmadát mintegy letétbe helyezte el, feltehetően nem 
alacsony kamatra.

Ékszere meglepően kevés volt az úrnőnek. Hisz mint írja, mindenét elajándékozza, 
tehát az összeset megismerjük a leírásából. Ezeket szintén csak összefoglalva mutatjuk be, 
csupán az érdekesebbeket, értékesebbeket érdemes kiemelni közülük. A kor szokásainak 
megfelelően volt pecsétgyűrűje, hisz ezzel hitelesítettek minden iratot, levelet. Mégpedig 
egy öregbik, azaz nagy, és egy kisebbik is. Öt ékszerként viselt arany gyűrűje volt ezeken 
kívül: egy türkizes, három zafíros, egy pedig gyémántos öt rubintkővel. Arany lánca kettő, 
ezek közül egyik nagy súlyt nyomott. Három olvasó, azaz rózsafüzér (egyik ezüst, másik 
kettő kláris16), mindegyiknek a végén pézsmatartó17 ezüstgomb volt. Ezüst párta övecskék 
boglárokkal díszítve, ezüst deréköv 24 boglár rajta. Két portugáliai arany,18 amelynek a 
súlya egyenlő volt tíz magyar aranyéval akár ékszernek is számítható a mérete alapján. És 
a végére hagyva: egy abban a korban valóban ritkaságnak számító, értékes és fontos tárgy, 
ahogy ő írja: az „órácskám”. Sajnos többet nem tudunk meg e tárgyról, például hogy hol 
és miből készült, hol viselte, és hogy vajon hol vásárolhatta.

Ha ékszere kevés is volt Ilonának, annál több ezüst- és aranyművel bírt. Az itt 
összegzettek mind ezüstből készültek, többnyire aranyozottak voltak: 40 kisebb-nagyobb 

15   Falu a mai Burgenlandban: Rohrbach bei Mattersburg. Magyar neve Nádasd, később Fraknónádasd volt.
16   Kaláris, azaz korallból készült füzér. 
17   A pézsma vagy mósusz a pézsmaszarvas mirigyének váladéka. A legdrágább illatszer volt. Rosszullét, 
ájulás esetén használták.
18   Portugál aranypénz 43 korona értékben. Azonkívül a hanza városok több díszérme, melyek valóban 10 
arany értékének feleltek meg.
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kanál, 24 villa, 15 különféle pohár, kannák, födeles kupák, ezüst mosdó és medence, 
csészék, dupla sótartó, ezüst-aranyos korsó stb. Nagy értékként írja le az ón tálját kilenc 
kis tállal és 12 tányért egy tokban. S végül a vas ládáit említhetjük, mint nem nemes 
fémből készült értékeket, amelyekben a fontos iratokat, az ékszereket lehetett elzárni. 
Érdekes, hogy késekről sehol nincs szó. Talán azért, mert abban az időben mindenki a 
saját magával hordott kését, bicskáját használhatta az étkezéseknél. 

Ruhafélékről viszonylag kevés szó esik, csak a legértékesebbeket nevezi meg, a 
többiről csupán összefoglalóan szól: ingó tárgyak, ruhák, asztali fejér ruhák. Bizonyára 
csupán a legdrágább darabokat említi konkrétan: két subácska, „kamuka19 suba, tafota 
nyesttel béllett suba”. Lábbeli, csizma egy sincs az oklevélben. Tizenhárom szőnyeget 
számolhatunk össze (nem tudni, hogy ezeket miért emelte ki külön hangsúllyal), sajnos 
a fajtájukról, eredetükről nem tudósít, csupán a színükről és a méretükről. Olvashatunk 
még paplanokról, valamint arról, hogy kis korától általa nevelt Apollónia nevű leánynak 
kiházasításakor pontosan és részletesen milyen stafírungot adjanak. 

Az utazásaihoz egy „öregbik” (nagy) hintót vagy egy kisebbiket használt. Az előzőt 
Büdy Klárára, az utóbbit Foemiára és Frosinára hagyta. Szinte hozzátartozott ezekhez a 
személyes holmikat szállító nagy szekér két kocsis és hat szekeres lóval, amelyet a két hű 
embere, „jámbor szolgája” örökölt. (Ez utóbbiaknál jegyzem meg, hogy más állatokról 
nem is ír, a birtokain élő jószágokat csak „lábas marhák” kifejezéssel illeti. Meglepő, hogy 
nem részletezi azokat, nem adja meg a számukat, s azt sem, hogy mi lesz a sorsuk a halála 
után, kinek a tulajdonába kerülnek.)

Végül meg kell emlékezni az általa említett és örökül hagyott ingatlanokról is. Oláh 
Ilona ezek leírásánál nagyon végletes, szinte rapszodikus. Néha még a szőlőhegy, az utca 
nevét is megadja, máskor pedig csak általánosságban beszél nagy értékű, az adott helyen 
lévő földjeiről, ottani ingatlanairól, birtokairól. Nem is nevezi meg azok területét, méretét, 
pénzbeli becsült értékét. Tekintsük át településenként mindezeket.

Eléggé pontatlan körülírással olvashatjuk, hogy talán Lánzséron volt szőleje a falu 
fölött a „Golnngrund” nevű hegyen, amelyet Olasz Kristóf telepített valaha. Ezt ő és Raw 
Vince kapta.

Bécsben több háza is volt a családnak, ebből az egyiket elhunyt testvérével, 
Orsolyával közösen bírták. Ezt pecsételtette le Szunyi Anna. Az épület további sorsáról 
nem rendelkezik.

Két falut mond magáénak, Rohrbachot (Nádasdot) és „Pangorth-ot”. Ez utóbbi 
Baumgarten (Sopronkertes). Nádasdon volt egy majorháza és két fertály háza földekkel, 
rétekkel. Az előbb említett két szolgájára hagyta ezeket. Baumgartenben, ahogy ő említi, 
egy udvarház, egy fél házhely, egy nagy rét, amelynek eleje kert és földek találhatóak, 
mindezt Horváth Péter és Jancsi nevű fia kapta örökül. Ugyanitt másfél házhely, egyéb 
szántóföldek, öreg rét Horváth Jancsi két fiáé, Mátyásé és a kis Jancsié lett. Feltétlenül 
meg kell jegyeznünk, hogy ez utóbbiakról semmit sem tudunk meg a végakaratból: 
kik voltak, milyen kapcsolat fűzte őket Ilonához, miért örököltek ekkora összegű 

19   Damasztszövet.
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ingatlanokat tőle. Sopronban a belső városban volt a lakóháza,20 tartozott hozzá egy kert 
és egy malom. Mindezt Olasz Kristóf és Bancsin György kapta. 1564-ben vásárolta meg 
az örökösöktől Szegedi Kőrös Gáspár (Caspar Fraximus Zegedinus), Nádasdy Tamás 
nádor híres doktorának a házát. Az első diplomás magyar orvos 1563. augusztus 6-án 
hunyt el pestis által Pozsonyban. Ugyanitt Sopronban a hofstadtban (külváros) a Balfi 
utcában (a testamentum szövege szerint Slipper utcában) található egy majorháza és a 
„Krayts szőlőhegyen” (a Kreutz dűlőben) egy szőleje, amelyet Raw Vince kapott örökül. 
Az udvarházakban található házi eszközök, a lovakhoz és szekerekhez tartozó holmik, a 
megmaradt bor, szalonna, gabona mind a három, előbb említett emberének a tulajdona 
lett. Amint látjuk, bőségesen megjutalmazta halálakor ezen kitartó, megbízható „szolgáit”.

Röviden és tömören összefoglalva ezek képezték Oláh Ilona vagyonát a testamentum 
szerint. Érdekes, hogy erdőt egyszer sem említ, pedig az országnak azon a részén volt 
belőle bőven, s minden nemes család nagy területeket birtokolt, hisz rengeteg tűzifára 
volt szükségük a hideg kastélyokban, várakban és a konyhákon, ahol naponta sok emberre 
főztek, nem is említve a gyakori vendégeskedéseket.

Mint korábban már olvashattuk, élete utolsó napjait Sopronban töltötte a városban 
lévő házában, most már kevés szolgájával körülvéve. Hogy Oláh Ilona pontosan 
mikor halt meg, adatok híján nem tudjuk. Ugyanígy nincs tudomásunk arról, hogy 
hova temették el: a Szent Mihály templom körüli régi temetőben vagy esetleg egy, a 
templomban lévő kriptába. (Sajnos a temetőt 1945-ben bombatalálat érte, és sok régi 
műemlék sírkő elpusztult.) A végrendeletben kért epitáfiumot bizonyára elkészíttették a 
szolgái. Azonban a templom is sok átalakításon esett át, így nem valószínű, hogy az emlék 
a helyén maradt, s ha levették a falról, akkor az elkallódhatott ennyi év után.21

Mivel Oláh Ilona hosszú ideig élt özvegyen és egyedül, nem volt mellette férj, 
férfi utód, aki származásánál, rangjánál fogva segíthette, és kényes élethelyzetekben, 
pereskedésekben támogatta, megvédhette volna. Mindent magának kellett intéznie a 
birtokain, ezért is volt olyan hálás azon szolgáinak, Sopron városának, akik végig kitartóan 
segítették idős éveiben. Bizonyára megérdemelten kapták a rájuk hagyott örökséget.

20   Dominkovits P.: i. m. 9. A könyv bevezető tanulmányában írja a szerző: „A városi ingatlannal rendelkező 
birtokosok sorában a térség birtokos arisztokráciájának oly képviselője is megjelenik, mint Oláh Ilona.” 
Sopron város második telekkönyvében a neve kétszer is szerepel. Először 1564-ben a 211. sorszám alatt a 
84. lapon, majd 1578-ban a 378. sorszámmal a 123–124. oldalakon.
21   A Győri Egyházmegyei Levéltár közlése szerint nem maradt fenn róla írásos adat.


