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– Nagy Dóra – 

 
 

Bevezetés 

Tanulmányomban a kora újkori Erdély történetéből mintegy 90 évet tekintek át, 
az 1580-as évektől egészen az 1670-es évekig, de a fő hangsúly a 17. századra 
tevődik, hiszen ekkor élt a főszereplőnek választott Bodoni Zsuzsanna. E birto-
kos nemesasszony életútjának bemutatását a szerencsésen fönnmaradt, minded-
dig kiadatlan levéltári források teszik lehetővé,1 és mivel a főúri családok leve-
lesládáinak kivételével nagyon kevés családi archívum maradt fenn a korszakból, 
a Bodoni famíliát és Zsuzsannát témául választó esettanulmány tágabb társada-
lomtörténeti tanulságokkal is szolgálhat. Megpróbálom nyomon kísérni, miként 
élte meg Bodoni Zsuzsanna és családja a háborúkkal és pártküzdelmekkel tarkí-
tott, de a békés éveket sem nélkülöző 17. századot. Igyekszem feltárni a főhős és 
családja mindennapjait: Zsuzsanna házasságaival milyen rokoni kapcsolatokat 
alakított ki, kikkel pereskedett, hogyan képviselte családját a fejedelmi udvarban, 
illetve mennyire tudta saját érdekeit érvényesíteni. 
 

Bodoni Zsuzsanna családi háttere  
– A Bodoni–Kemény család 

A magyarfrátai Bodoni családot először 1449-ben említik.2 A székely gyökerek-
kel rendelkező Bodoniak birtokai főként Aranyosszékben és Doboka megyében 
terültek el. A család tagjai sókamarai tisztviselőként próbáltak érvényesülni.3 
Ennek a vármegyei köznemesi famíliának a legismertebb tagja Bodoni István, 
aki már Báthory István lengyelországi udvarában is feltűnt 1582-ben, mint inas.4 

                                                 
1  Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára (EREL), Kolozsvár. Ghillányi Gergely hagyaték. 

II. Bodoni Zsuzsanna iratai. (továbbiakban: Gh−hgy.) 
2  Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556. I. Bp., 1990. 354.  
3  Horn Ildikó–Kreutzer Andrea–Szabó András Péter: Politika és házasság. Menyegzőre hívogató 

levelek a 16. századi Erdélyből. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Bp., 2005. 
(továbbiakban: Politika és házasság 2005.) 176. 

4  Veress Endre: Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek Magyar- és Erdélyor-
szági adalékai (1576–1586). Bp., 1918. 178. 
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1589-ben Báthory Zsigmond titkára,5 majd curiai követe volt Rómában. Ismere-
tes, hogy Zsigmond fejedelemmé választásának az volt a feltétele, hogy a jezsui-
ta rendet száműzze Erdélyből.6 A rábízott küldetés alapján feltehető, hogy a feje-
delem bizalmi köréhez tartozhatott. Maga Bodoni István „megkereszteletlen uni-
táriusból lett katolikussá”.7 Feladata a pápa megbékéltetése, valamint annak el-
érése volt, hogy a pápa kijelöljön Zsigmond számára egy katolikus gyóntatót, 
aki, ha eljön az idő, ismételten bevezeti a jezsuitákat Erdélybe. A küldetése sike-
res volt. Alfonso Carillo-t, Zsigmond fejedelem spanyol származású, jezsuita 
gyóntatóját 1591-ben Bodoni István kísérte Erdélybe.8 Bodoni István rendszere-
sen részt vett Báthory Zsigmond fejedelem hadjárataiban, de Báthory András, 
valamint Mihály vajda oldalán is feltűnt. Báthory Andrásnak egyébként annak 
idején tanulótársa volt, neki köszönhette Kolozs vármegye főispáni címét, vala-
mint a fejedelmi tanácsi tagságot is.9 Később Bodoni Basta mellé állt, így mikor 
1601-ben az egykori fejedelem, Báthory Zsigmond vissza akart térni, hogy ismét 
elfoglalja Erdély trónját, az országgyűlésen Bodoni István ellene szavazott, bár 
ennek oka lehetett a Rudolfnak letett eskü is. A fejedelem elfogatta Bodonit, 
majd Déva várába záratta.10 Onnan kiszabadult, azonban még vagy ugyanebben 
az évben, de legkésőbb 1602-ben meghalt.11 Egyes források szerint magtalanul 
halt el, így történhetett, hogy felesége, Bánffy Losonczi Margit megszerezhette 
férje néhány vajdaszentiványi és péterlaki porcióját.12 Ugyanakkor Orbán Balázs 
szerint ismeretes egy Zsigmond nevű fia és egy Gergely nevű unokája.13 Bár en-
nek a tanulmánynak nem Bodoni István a központi szereplője, mivel a Bodoniak 
közül ő vált a legismertebbé, érdemesnek tartom arra, hogy tisztségeit feltüntes-
sem.  
 

                                                 
 5  Horn Ildikó: Báthory András. Bp., 2002. (A továbbiakban: Horn, 2002.) 30. 
 6  Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Bp., 2002. (továbbiakban Oborni, 2002.) 44. 
 7  Horn, 2002. 30. 
 8  Veress Endre: Carillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai 1591–1618. Ism. Márki Sándor. 

546. = Századok, 1907/6. 546–551.  
 9  Horn, 2002. 30. 
10  Nagy Iván: Magyarország családai. In. Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, heraldi-

ka, honismeret. Bp., 2003. (továbbiakban Nagy, 2003.) II. 
11  Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai, 1540–1711: második közlemény. Kolosmegye főispánjai. 

524. = Századok, 1887/6. 518–528. (továbbiakban Lázár, 1887.) 
12  Dáné Veronka: A Torda vármegyei elit Báthory Gábor korában. 194. In. Papp Klára – Jeney-

Tóth Annamária (szerk.): Báthory Gábor és kora. Debrecen, 2009. 189–198. http://ganymedes. 
lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/85654/1/file_up_B%C3%A1thory%20G%C3%A1bor
%20%C3%A9s%20kora.pdf A letöltés dátuma: 2010. november 28. 

13  Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, In. Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, heral-
dika, honismeret. Bp., 2003. (továbbiakban Orbán, Székelyföld 2003.)  
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Bodoni István tisztségei (1589–1601) 

Kancelláriai titkár 158914 
Curiai követ Rómában, a római szent palota grófja 1589–159015 
Kincstárnok, titkár 159116 
Vajdai kamarás, vízaknai sókamarás 159217 
Fejedelmi kamarás,18 komornyik, vízaknai sókamarás19 1593 
Fejedelmi kamarás,20 cubicularius21 1596 
Kolozsi főispán 159922 
Tanácsúr 1599–160123 

 

A fent említett Bodoni Istvánnak minden valószínűséggel a testvére lehetett Já-
nos, Bodoni Zsuzsanna édesapja. Bodoni János atyja Bodoni Balázs volt, mint 
ahogyan az Bodoni Zsuzsanna vallomásából kiderül: „Cherény Istvánnak Affra 
asszonytól való gyermeki Georgy és János Georgy leánya Bodoni Balásné Kata, 
Kata fia János, az kinek én leánya vagyok.”24 A Bodoni Balázs által viselt tiszt-
ségek viszonylag jól rekonstruálhatóak. 1581-ben görgényi provizorként,25 1583-
ban udvarhelyszéki prefektusként említik.26 1583–84-ben27 és 1585-ben28 is ud-
                                                 
14  Bogdándi Zsolt–Gálfi Emőke: Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222–1559. Kolozsvár, 2006. 

(továbbiakban: EKJkv) 392. 
15  Bethlen Farkas: Erdély története. Bp., 2004. (továbbiakban Bethlen, 2004.) V. 188. 
16  A Ghillányi-hagyaték iratainak regesztái. Kézirat. Összeállította Dáné Veronka. (továbbiakban 

Gh−hgy.  regesztái) Birtokok.. XXXIV. Unoka, 1. Gyulafehérvár, 1591. augusztus 1. 
17  Erdélyi Királyi Könyvek 1–3. Arcanum CD-ROM. Bp., 2002−2004. (továbbiakban ErdKirKv 

CD–ROM) 22. k. 172. 
18  EKJkv 392. 
19  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XI. (Puszta)Almás, 5/a. Póka, 1593. július 24. 
20  EKJkv 392. 
21  Lázár, 1878. 523. 
22  Bethlen, 2004. V. 188., ill. Trócsányi Zsolt: Erdély Központi kormányzata 1540–1690. Bp., 

1980. (továbbiakban Trócsányi, 1980.) 26. 
23  Trócsányi, 1980. 26. 
24  Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei I. Kolozsvár, 2009. (továbbiakban TvmJkv I.) 

295. 
25  Politika és házasság, 2005. 176., ill. ErdKirKv CD-ROM 3. k. 168b−169b. 1584. január 19.; 

ErdKirKv CD-ROM 3. k. 206–206b. 1584. április 28. 
26  ErdKirKv CD-ROM 3. 111b−112b. 1583. augusztus 28. 
27  Politika és házasság, 2005. 176,. ill. ErdKirKv CD-ROM 3.k. 168b−169b. 1584. január 19.; 

ErdKirKv CD-ROM 3.k. 172b−173. 1584. január 23.; ErdKirKv CD-ROM 3. k. 186b−188. 
1584. március 6.; ErdKirKv CD-ROM 7. k. 63−64. 1584. március 15., ErdKirKv CD-ROM 3. 
k. 199−200b. 1584. április 6.; ErdKirKv CD-ROM 3. k. 243−244. 1584. július 2. 

28  Lukinich Imre: Az udvarhelyi vár története I. 443., = Erdélyi Múzeum, 1903/8. sz. 427–446. 
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varhelyi kapitányként tüntetik fel. 1586-ban fejedelmi törvényszéki hites jegyző 
tisztet töltött be.29 A Bodoni János által betöltött pozíciókra vonatkozóan eddig 
még nem került elő adat. Mint érdekesség, mindenképpen meg kell említeni, 
hogy a Bodoniaknak biztosan volt egy lánytestvére is, nevezetesen Erzsébet, aki-
nek fennmaradt az esküvői meghívója. Ebből kiderül, hogy 1584. december 27-
én ment nőül Székely Mózeshez, a későbbi fejedelemhez.30 Házasságuk alig 1 
évig tarthatott, ugyanis ekkor már az asszony temetéséről kapunk tudósítást.31   

Bodoni Zsuzsanna édesanyja Kemény Borbála volt. Az, hogy Erdély egyik 
legősibb famíliája, a Kemény család méltónak tartotta arra a Bodoniakat, hogy 
velük házasságra lépjenek, azt mutatja, hogy utóbbi a köznemesi családok között 
elég rangosnak számíthatott. Kemény Borbála édesapja az iratok alapján Ke-
mény György volt,32 aki 1567–71 között a kisebb kancellária írnoka volt.33 Édes-
anyja pedig Geréb Margit, akinek több házassága is lehetett, hiszen Bethlen Já-
nos özvegyeként34 és Komáromi Istvánné néven is említik a források.35 Bizo-
nyos, hogy Kemény Borbála, és Kemény János közeli rokonok voltak, hiszen 
Bodoni István és Faragó András hozzá intézett, 1636-os levelében atyafiának ne-
vezik a későbbi fejedelmet.36  

Bodoni János és Kemény Borbála házasságából két gyermek fogant: István és 
Zsuzsanna. Egy 1610-ben keletkezett korlátó levél szerint Bodoni Zsuzsanna 
1600 körül született.37 A hivatalos korvizsgálatra a születési adatok hiánya miatt 
lehetett szükség. Az életkor meghatározása bizonyos jogi ügyekben elengedhe-
tetlen volt. Szamosközy szerint Bodoni János 1603. július 17-én, a Székely Mó-
zes melletti csatában, Brassónál vesztette életét.38 Ezt az is alátámasztja, hogy 
Kemény Borbálát 1606-ban már mint özvegy Bodoni Jánosnét említik.39 Ke-
mény Borbála összesen négyszer házasodott. Első férje koppáni Márgai István 

                                                 
29  ErdKirKv CD-ROM 4. k. 388–389.  
30  Politika és házasság, 2005. 175. 
31  Politika és házasság, 2005. 176. 
32  Gh−hgy. 1. Kolozsvár, 1580. május 11. 
33  Trócsányi, 1980. 368. 
34  EKJkv 235. 
35  Gh−hgy. regesztái. VIII. Árpataki Geréb család. 1. Kolozsvár, 1604. február 10. 
36  Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Archivele Naţionale, 

Direcţia judeţeana Cluj) csombordi Kemény család levéltára XI. 772. 
37  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár. (továbbiakban MNL OL) Kolozsmonostori kon-

vent országos levéltára – Protocolla, libri regii et stylionaria. F 15., Prot. 16. 46v. 
38  Szamosközy István történetíró kézirata. Bp., 1991. (továbbiakban Szamosközy, 1991.) 145. 
39  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XV. Csinád, 1. Vajdaszentiván, 1606. 
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volt,40 míg a második Teke György. Utóbbi 1594 augusztusától 1596. március 
26-ig41 töltötte be Doboka vármegye főispáni tisztségét, de 1598-ban szintén 
ezen a címen említik.42 Márgai Istvánnak pedig a Portán társkövete volt, Báthory 
Zsigmond idején.43 Két fiúk érte meg a felnőttkort, János és Sándor, akiket 1602-
ben már árvaként említenek.44 Sándor pedig Bethlen Gábor udvari szolgája, 
borsolója volt,45 aki 1622-ben féltestvére érdekében tett lépéseket Bodoni Zsu-
zsannáért.46 János 1627-ben, utód nélkül halt meg.47 Kemény János önéletírásá-
ból kiderül, hogy Sándor 1623-ban, Bethlen Gábor hadjáratának idején halt 
meg.48 Az asszony harmadik férje, a már említett Bodoni János volt, míg 1608-
tól már biztosan Szombathelyi Nagy György volt az ura.49  

Kemény Borbála Bodoni Jánostól született gyermekei, István és Zsuzsanna 
1607-ben kerültek vajdaszentiváni Büky János gyámsága alá.50 István tisztségei a 
töredékes források miatt nem rekonstruálhatóak. 1653-ban már nem élt. Gyer-
mekei: István, György, Mária (Suki Ferencné) és Borbála.51 A család Bodoni 
Zsuzsanna korában élt legkiemelkedőbb tagja unokaöccse, Bodoni György volt, 
aki 1620-ban születethetett, hiszen Béldi Pál ügyében tanúskodott, 1676-ban, 
amikor is 56 évesnek mondta magát.52  Bodoni György 1663–1675 között ülnök- 

                                                 
40  Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai, 1540–1711. Dobokamegye főispánjai. 624. = Századok, 

1888/7. 622–637. (továbbiakban Lázár, 1888.) 
41  Lázár, 1888. 624. 
42  Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Bp., 1993. I–XIII. Bukarest–Kolozsvár, 

1975–2009. (A továbbiakban: EMSzT) IV. 351. 
43  Horn Ildikó: Az erdélyi hármastanács kormányzata (1583–1585). 911. = Századok, 2006/4. 

883–924. 
44  Tagányi Károly et al.: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája. In. Arcanum DVD könyvtár 

IV. – Családtörténet, heraldika, honismeret. Bp., 2003. (továbbiakban Tagányi, 2003.) IV. 
45  Kemény János önéletírása. In. V. Windisch Éva szerk.: Kemény János művei. Budapest, 2000. 

http://mek.oszk.hu/06100/06166/html/index.htm A letöltés dátuma: 2010. november 28. (to-
vábbiakban Kemény, 2000.) 

46  Gh−hgy 2. Beszterce, 1622. október 12. 
47  Gh−hgy. regesztái. V. Köblösi Teke család iratai, 13. Kolozsvár, 1627. szeptember 26. 
48  Kemény, 2000. 
49  Gh−hgy. regesztái. V. Köblösi Teke család iratai, 10. Kolozsmonostor, 1608. szeptember 13. 
50  ErdKirKv CD–ROM 7. k. 15b. 1607. március 9. 
51  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai, 7/a. Gyulafehérvár, 1653. május 11. Ugyanak-

kor Tagányi szerint Gáspár, István, Ferenc és Krisztina nevű gyermekei ismeretesek. In. Tagá-
nyi, 2003. IV.  

52  Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál 1621–1679. Bp., 1887. http://mek.niif.hu/05600/05699/html 
/index.htm A letöltés dátuma: 2011. március 15.  
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ként, táblabíróként tevékenykedett.53 1696-ban már biztosan nem volt az élők so-
rában.54 Czegei Vass György Bodoni Zsuzsannát, Bodoni György lányát vette fe-
leségül. Naplójában többször említi Bodoni Györgynét, a lány kezét is tőle kéri 
meg, így Bodoni György valószínűleg már a lánykéréskor, 1679-ben sem élt.55 
Egyes források szerint Bodoni Györgynek Tholdalagi Judittól három fia, Balázs, 
György és Zsigmond született és mind György, mind Balázs fiúgyermek nélkül 
halt meg. Balázs leánya volt Klára, báró Bornemisza János első felesége. Zsig-
mond gyermektelen maradt.56 Ugyanakkor Czegei Vass György feljegyzései 
alapján kiderül, hogy idősebb Bodoni Györgynek volt egy lánya, a fent említett 
Zsuzsanna, és szintén ő az, aki tudósít Bodoni Balázs Kopacz Máriától született 
Istók nevű fiáról.57 A Bodoni család 1725-ben halt ki.58 

 
A házasságok 

 

A korban egy asszonynak védelmet nyújthatott a házasság. Ebben a korszakban 
egy nő korlátozott jogokkal rendelkezett, hiába volt akár nemesasszony. Vagyoni 
és jogi szempontból is fontos volt, hogy álljon mellette egy férfi. A gyermekei 
védelmében is szüksége volt arra a támogatásra, amit egy férj létezése nyújtha-
tott. A kor normái szerint három frigyet tekintettek elfogadhatónak, de törvényi 
akadálya a további házasságoknak sem volt.59 A házasságkötés oka természete-
sen a szerelem is lehetett, hiszen erre is számos példát tudunk a korszakból felso-
rolni. Az sem volt ritka, hogy ezek az érzelmek a frigy megkötése után alakultak 
ki. Bodoni Zsuzsanna családjában az asszonyok, így anyja és nagyanyja is, több-
ször házasodtak. Valószínű, hogy frigyeikkel igyekeztek vagyonukat, társadalmi 
státuszukat, illetve családjukat védelmezni. A tanulmány főszereplője is követte 
a hagyományokat, összesen háromszor ment férjhez. 

                                                 
53  Tóth Ernő: Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651–1686. évekről – második közlemény. 

382. = Történelmi Tár, 1902/3. 375–411. (továbbiakban Nemes, 1902.); Szilágyi Sándor 
(szerk.): Monumenta comitialia Regni Transilvaniae: Erdélyi országgyűlési emlékek. Bp., 
1876−1899. (továbbiakban EOE) XIII. 316.; EOE XIV. 123.; EOE XIV. 267.; Orbán Balázs: 
Torda város és környéke. In. Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, heraldika, honis-
meret. Bp., 2003. (továbbiakban Orbán, Torda 2003.) XXIX.; EOE XV. 347.; Nemes, 1902. 545. 

54  EMSzT VIII. 172. 
55  Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI−XVIII. századokból. 3. kötet: Czegei Vass 

György és Vass László naplói, 1659–1739. Közli Nagy Gyula. Bp., 1896. (továbbiakban 
Czegei Vass, 1896.) 11. 

56  Benkő József: Transsilvania specialis: Erdély földje és népe. Bukarest–Kolozsvár, 1999. 306.  
57  Czegei Vass, 1896. 22. 
58  Nagy, 2003. II. 
59  Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon – 16–17. század. Bp., 2008. (továbbiakban Pé-

ter, 2008.) 58. 
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Lázár János, a székely előkelő 
 
Bodoni Zsuzsanna irataiból kiderül, hogy első férje Lázár János volt.60 Az első 
forrás, mely házastársakként említi őket, 1620-ból származik.61 Nagy Iván a Láz-
ár családról, mint ősrégi székely famíliáról emlékezik meg. A család több ágra 
szakadt, a csíkszenttamási ág Jánossal halt ki férfiágon. Apja Lázár Farkas volt,62 
aki 1576-ban Udvarhelyen, Csík-, Kászon- és Gyergyóban a legtöbb adót fizető 
személyek közé tartozott.63 1597-ben kinevezték Csíkszék főkirálybírájává, „és e 
tisztét viselte, míg 1599-ben az Ördög Balás által fölizgatott csíki néptől megöle-
tett.”64 Lázár János anyja mezőmadarasi Bernáld Klára volt.65 Lázár Farkasnak 
Jánoson kívül volt egy lánya is, Judit, később Damakos Istvánné. Lázár Jánosról 
kevés információ áll rendelkezésre, az egyetlen utána maradt iratban 1609-ben 
Báthory Gábor Csíkszék elöljáróinak megparancsolta, hogy adják Lázár János 
kezére az ősei, Bernáld és Farkas után maradt javakat.66  

Közismert, hogy a János Zsigmond által, 1562-ben elrendeltek alapján a kol-
lektív nemességet megvonták a székelyektől, de a lófőket és primorokat valódi 
nemeseknek tekintették, és továbbra is fenntartották velük szemben a hadkötele-
zettséget.67 Ennek érvényesítéséhez a fejedelmek rendszeren összeírták a hadra 
fogható székelyeket. Magát Lázár Jánost a lustrában 1602-ben, 1604-ben Dálno-
kon,68 1614-ben Mezőmadarason69 és Csíkszenttamáson a primorok között je-
gyezték fel.70 Balogh Judit szerint ebben az évben, vagyis 1614-ben, Marosszé-

                                                 
60  Gh−hgy 2. Beszterce, 1622. október 12.  
61  TvmJkv I. 160. 
62  Gh−hgy 6. Mezőmadaras, 1630. június 16. 
63  Connert János: A székelyek alkotmányának históriája különösen a XVI. és XVII. században. 

Székelyudvarhely, 1907. 139. 
64  Nagy, 2003. VII. 
65  Egy XVI-ik századbeli töredék periromány a székely nemek és ágak birtoklása és hivatalvise-

lése tárgyában. Közli: gróf Lázár Miklós. 249. In. Mikó Imre (szerk.): Erdélyi Történelmi Ada-
tok. III. Kolozsvár, 1860. 247–261. http://mek.oszk.hu/06800/06860/pdf/erdely3.pdf A letöltés 
dátuma: 2010. november 7. 

66  Gh−hgy. regesztái. VII. Csíkszenttamási Lázár család, 1. Gyulafehérvár, 1609. július 16. 
67  Balogh Judit: A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. Kolozs-

vár, 2005. 42. 
68  Székely Oklevéltár IV., székely népesség-összeírások 1575–1627. Bevezetéssel és jegyzetekkel 

közzéteszi Demény Lajos. Kolozsvár, 1997. (továbbiakban SzOkl IV.) 185.  
69  SzOkl IV. 212. 
70  SzOkl. IV. 534. 
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ken 63 jobbággyal rendelkezett.71 Lázár János is többször vett részt a fejedelmek 
hadjárataiban és 1622-ben Bethlen Gábor felső-magyarországi hadjáratának ide-
jén esett el.72 A források alapján Bodoni Zsuzsannának egyetlen gyermeke szüle-
tett, Lázár Anna. A lánynak 1622-ig mindenképpen a világra kellett jönnie. Élete 
rövid volt, hiszen 1630-ban elhunyt. 

Bodoni Zsuzsanna egyes házasságai között nagyon rövid ideig, általában egy 
évig volt özvegy, mégis fontos áttekinteni, mit is jelentett a korban az özvegység. 
Ez talán megmagyarázhatja, mi motiválhatta ezt az asszonyt a többszöri újrahá-
zasodásban. „Özvegynek lenni soha nem volt leányálom – vallástól, rangtól, tár-
sadalmi, földrajzi helyzettől függetlenül. Különösen nem volt az egy olyan kör-
nyezetben, ahol egy nőnek csak korlátozott jogai lehettek, ahol a rokonok és 
szomszédok első gondolata nem feltétlenül az özvegy gyámolítása volt, sokkal 
inkább a földjei és a vagyona, ráadásul bármikor számítani lehetett egy török 
portyára.”73 Amennyiben egy asszony gyermekkel vált özveggyé, ő lehetett a 
természetes gyám, de csak akkor, ha nem volt kijelölt tutor. Azonban ebben a 
helyzetben is állt mellette egy férfi.74 Azonban a természetes gyámmal szemben 
elsőbbséget élvezett a kijelölt tutor. Ráadásul egy asszony, csak addig maradha-
tott természetes gyám, ameddig újra nem házasodott.75 Tehát az özvegyasszony-
nak döntenie kellett: kijelölt tutor hiányában természetes gyám marad, vagy 
újabb házasságot köt, kockáztatva ezzel azt, hogy akár gyermekeiről is le kell 
mondania.76 Ugyanakkor egy özvegy, aki elhalt férje nevét viselte, nehezebben 
volt megfosztható ura után maradt birtokaitól, amennyiben azonban az özvegyi 
fátylat menyasszonyira cserélte, előző férje rokonai könnyebben kitehették annak 
birtokaiból. Egy új, befolyásos társ azonban védelmet is jelenthetett az asszony 
vagyona és gyermekei számára.77 Az özvegy egy évre prorogatiót is kaphatott, 
tehát abban az esztendőben nem kellett perben részt vennie, valamint a férje bir-
tokaitól nem foszthatták meg.78 Bodoni Zsuzsanna is megkapta ezt a prorogatiót 

                                                 
71  Balogh Judit: A székely társadalom Báthory Gábor korában 170. In. Papp Klára – Jeney-Tóth 

Annamária (szerk.): Báthory Gábor és kora. Debrecen, 2009. 153–174. http://ganymedes.lib. 
unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/85654/1/file_up_B%C3%A1thory%20G%C3%A1bor%20
%C3%A9s%20kora.pdf A letöltés dátuma: 2010. november 28.   

72  Gh−hgy 2. Beszterce, 1622. október 12.  
73  Horváth Ágnes: Főnemesi özvegyasszonyok a 16–17. századi Magyarországon. 248. In. Fábri 

Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok. 
Budapest, 2007. (továbbiakban Horváth, 2007.)  

74  Horváth, 2007. 253. 
75  Horváth, 2007. 248. 
76  Horváth, 2007. 253. 
77  Horváth, 2007. 249. 
78  Horváth, 2007. 254. 
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Bethlen Gábor fejedelemtől.79 Ezt féltestvérének, Teke Sándornak köszönhette: 
„Vitézlő hívünk, udvari szolgánk, Teke Sándor jelenti alázatos könyörgése által, 
hogy az mihályi Lázár János oda fel való hadi expeditiónkban életét elfogatván, 
ez alatt Felsőcsernátonban lakó Damakos István per quandam expositionem az 
jószághnak tutorságát, az relictának és gyermekinek abban való jussa ellen im-
petrálta volna, és meg is akarna őket háborétani.”80 
 
Faragó András, a katona 
 

Bodoni Zsuzsanna Lázár János halála után nem sokáig maradt özvegy. Második 
férje Faragó András lett, aki az asszonyra vonatkozó iratokban 1623-ban tűnt fel 
először jegyeseként és lányának, Lázár Annának gyámjaként.81 Őt 1621 júniusá-
ban nemesítette meg Bethlen Gábor fejedelem, amit Háromszéken hirdettek ki 
1622 májusában,82 vagyis ott volt honos. Minden bizonnyal katonai szolgálataiért 
kaphatta ezt az adományt. Családjára, esetleges korábbi házasságára vonatkozó 
adat nem került elő a kutatás során. Faragó András a katonai pályán érvényesült, 
1623-ban a mezei csapatok hadnagyaként,83 1626-tól 1644-ig pedig kapitányként 
említik.84 Bethlen Gábor magyarországi háborúinak idején az udvari lovasság 
létszáma ismét elérte a 2000 főt. Az udvar már nem volt képes ennyi főt állomá-
soztatni a fejedelmi székhelyen, ezért „Bethlen Gábor uralkodásának végére az 
udvari katonaságból kialakult Erdélyben az állandó mezei katonaság.”85 Ponto-
san ebben a korszakban emelkedett Faragó a ranglétrán, és ekkor szerzett nemes-
levelet is. A mezei katonaságnak több jelentése is volt. Eredetileg így neveztek 
minden időszerűen összehívott csapatot. Bethlen Gábor hadjáratait követően 
                                                 
79  Gh−hgy 3. Kassa, 1623. március 2. 
80  Gh−hgy 2. Beszterce, 1622. október 12. 
81  Gh−hgy 4. Gyulafehérvár, 1623. augusztus 1. 
82  Magyar nemes családok IV. Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, heraldika, honis-

meret. Bp., 2003. (továbbiakban Kempelen, 2003.) IV.  
83  Gh−hgy 4. Gyulafehérvár, 1623. augusztus 1. 
84  Kivéve egyetlen esetet, hiszen 1638-ban, mint főkapitány említik. In. Gh−hgy. regesztái. Bir-

tokok. XX. (Magyar)Köblös, 9. Magyarköblös, 1638. augusztus 9. A tisztségekre lásd: Gh−hgy 
4. Gyulafehérvár, 1623. augusztus 1.; 1626 októberében részt vett a Galgóc melletti csatában, 
mint kapitány. In. Wittmann Tibor: Bethlen Gábor, mint hadszervező. 354., = Századok, 
1951/3−4. 354–390.; ErdKirKv CD–ROM 19. k. 58−58b. 1630. április 24.; ErdKirKv CD–
ROM 19. k. 198b−199. 1631. július 30., ill. EMSzT VI. 124.; Katona Tamás (szerk.): Szalárdy 
János siralmas magyar krónikája. Bp., 1980. (továbbiakban Szalárdy, 1980.) 151.; Gh−hgy. 
regesztái. Birtokok. XX. (Magyar)Köblös, 6. Magyarköblös, 1636. május 1.; Gh−hgy. regesz-
tái. Birtokok. XX. (Magyar)Köblös, 9. Magyarköblös, 1638. augusztus 9.; EOE X. 252.; 
Gh−hgy. regesztái. IV. Faragó András iratai. 7. Dés, 1640. július 8.; ErdKirKv CD–ROM 23. 
k. 44b–45b. 1641. szeptember 17.; Szalárdy János, 1980. 211.  

85  B. Szabó János – Somogyi Győző: Az erdélyi fejedelemség hadserege. Bp., 1996. 41. 



NAGY DÓRA 

 

196

ezeknek a csapatoknak szállást biztosított, nem bocsátotta el őket. Béke idején 
hópénzzel látta el a csapatokat. Nagy László úgy tudja, hogy a 17. század elején 
egyre olcsóbbá vált a zsoldos csapatok fenntartása, így erre a korszakra tehető az 
időszakos mezei zsoldos hadseregek állandósulását.86 A Rákócziak idején a csa-
patok négy kapitányának Tordán, Brassó mellett a Barcaságban, Máramaroson, 
Debrecen és Várad környékén jelöltek ki szálláshelyet. Faragó ezeknek a kapitá-
nyok az egyike volt. A mezei katonaság a Fejedelemség állandó hadseregének 
lovasságát adta, de udvari szolgálatot is elláthatott.87  

Faragó András tehát az udvari-mezei sereg kapitányaként az erdélyi lovasság 
elit alakulatához tartozott, így tehát rendszeresen részt vett a fejedelmek hadjára-
taiban. I. Rákóczi György 1644/45. évi hadjárata idején esett a Habsburgok fog-
ságába Faragó 1644. április 11-én Galgócnál.88 Ekkor fejsérülést is szenvedett, 
melynek ellátása során nem hagyta beköttetni a sebet.89 Faragó Andrást igen 
nagyra tarthatta I. Rákóczi György fejedelem, mivel magánlevelezésében több-
ször megemlítette, hogy kiváltására készül. Mindez igen különleges fejedelmi 
kegynek számított, hiszen csupán néhány ilyen eset ismert. Faragóról tudósít I. 
Rákóczi György egyik 1644. áprilisi, fiának szóló levelében: „Faragó életben va-
gyon, sebes de megyógyúlt”.90 Majd szeptemberben a Lorántffy Zsuzsannának 
küldött levelében így ír: „Rabot az mi részünkről nevezetest még eddig nem igen 
fogtanak Faragón kívül s Bánházin, de ezeket nem akarják most elbocsátani, 
mert bizony örömest kiváltanánk.”91 1645 júliusában Faragó Andrást több rabbal 
együtt Komáromba vitték a császáriak.92 Augusztusban ismételt kísérletet tett a 
fejedelem Faragó kiváltására, de a másik fél ettől elzárkózott: „Faragót ugyan ki-
váltottuk volna, de nem bocsátottak kisebbet is nálánál.”93 Faragó bizonyosan ki-
szabadult a fogságból még ebben az évben, hiszen 1645-ben egyik birtokán, 
Körtvélyfáján gazdasági intézkedéseket foganatosított.94 1648-ban biztosan meg-
halt, hiszen ekkor Bodoni Zsuzsannát, már mint Faragó özvegyét nevezik meg.95  

                                                 
86  Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Bp., 1972. 53. 
87  Uo. 
88  Kemény 2000, ill. Merényi Lajos: Révai László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 311., = 

Történelmi Tár, 1909/2. 307–313. (továbbiakban Merényi, 1909.) 
89  Merényi, 1909. 313. 
90  Szilágyi Sándor: A két Rákóczy György családi levelezése. Bp., 1875. (továbbiakban Szilágyi, 

1875.) 143. 
91  Szilágyi, 1875. 250. 
92  Szilágyi, 1875. 337. 
93  Szilágyi, 1875. 348. 
94  EMSzT II. 764. 
95  Tagányi, 2003. III., illetve Gh−hgy regesztái. Birtokok. XX. (Magyar)Köblös. 23. Magyarköb-

lös, 1648. október 6.  
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Ghillányi Gergely, az udvari ember 
 

Ghillányi Gergely 1605-ben született.96 Trócsányi úgy tudja, hogy Ghillányit 
honfiúsították Erdélyben, tehát a Királyi Magyarországon birtokolt nemesi címét 
törvény szerint érvényesítették az Erdélyi Fejedelemségben.97 Ez a korszakban 
még nagyon ritkán fordult elő. Ghillányi 1635-ben települt át Erdélybe Nagy-
szombatról.98 Első feleségeként 1644-ben Szilassy Juditot említik.99 Bodoni Zsu-
zsanna Ghillányi második neje volt. A férfi utolsó házastársa Apafi Mihály feje-
delem nővére, Anna lett, akit 1661 előtt biztosan nem vett feleségül, hiszen az 
asszony első férje, Henter János 1661-ben halt meg.100  Felmerül a kérdés, vajon 
hogyan tudta egy, a Magyar Királyság területéről menekülő ember végül meg-
szerezni a fejedelem nővérének kezét? Ehhez hozzájárulhatott vagyonának fo-
lyamatos gyarapodása – így természetesen a Bodoni Zsuzsannával kötött házas-
ságból megszerzett birtokok is – valamint az általa, az Erdélyi Fejedelemségben 
betöltött egyre magasabb, és az udvarban gyakorolt befolyását mindinkább elmé-
lyítő pozíciók.  

 

Ghillányi Gergely által betöltött tisztségek (1637–1673) 

1637 Kereszthénszigeth-i dézsmás, fejedelmi konyhamester101 
1638 Konyhamester102 
1644 előtt Asztalnok103 
1644 Fejedelmi konyhamester104 
1646 Fejedelmi főkonyhamester105 
1647 Konyhamester106 

                                                 
 96  Bethlen János: Erdély története 1629–1673. Bp., 1993. 652. 
 97  Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben. Bp., 2005. 53. 
 98  Gh−hgy. regesztái. XXXVII. A Ghillányi hagyatékra és kezelésére vonatkozó iratok, 11. Esz-

tergom, 1696. május 5. 
 99  ErdKirKv CD–ROM 24. k. 44–45. 1644. január 28.  
100  Debreczy Sándor: Apafi Anna orvosságos könyve. 322. = Erdélyi Múzeum, 1940/4. 322−329.  
101  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai, 1. Algyógyi hévízfürdő, 1637. június 25. 
102  Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Archivele Naţionale, Di-

recţia judeţeana Cluj) Kolozsvár város levéltára, Számadáskönyvek. (A továbbiakban: KvSzám) 
21b/VI. 62.  

103  ErdKirKv CD-ROM 24. k. 42b−43b. 1644. január 30. 
104  Uo. 
105  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XVI. Gyulafehérvár, 1. Gyulafehérvár, 1646. március 28. 
106  KvSzám 25a/I. 396. és 402.  
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1649 Fejedelmi főkonyhamester,107  II. Rákóczi György követe 
Chmielniczkihez108 

1650 Fejedelmi konyhamester,109 lengyel országgyűlési követ110 
1651 Fejedelmi konyha prefektusa,111 konyhamester112 
1652 Konyhamester113 
1653 Fejedelmi konyha prefektusa114 
1654 Fejedelmi főkonyhamester,115 lengyel országgyűlési követ116 
1655 Fejedelmi konyhamester117 
1656 Konyhamester118 
1660 Konyhamester119 
1661 Generális perceptor a sarc beszedésére120 
1663–1673 Tizedfőárendátor121 

 

Ghillányi Gergely 1644 előtt asztalnok, majd konyhamester volt. A konyhames-
ter állt a fejedelmi konyha élén, alá tartozott a teljes konyhai személyzet és a 
konyhaajtó őrei is. A konyhán rendet, tisztaságot és fegyelmet kellett tartania.122  

                                                 
107  KvSzám 26/VI. 83. 
108  Szilágyi Sándor: Erdély és az északkeleti háború: Levelek és okiratok. Bp., 1890. (továbbiak-

ban Szilágyi, 1890.) 43.  
109  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XVIII. Karulyfalva, 4. Dés, 1650. december 17.  
110  Szilágyi, 1890. 296. 
111  ErdKirKv CD–ROM 28. k. 431–433. 1651. április 19. 
112  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XVII. Felsőfentős, 1. Gyulafehérvár, 1651. március 30. 
113  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai. 6. Gyulafehérvár, 1652. április 30. 
114  ErdKirKv CD–ROM 29. k. 156−162. 1582. április 30. (Egy ekkori végrendelet átírása. Az át-

írás dátuma nincs feltüntetve.) 
115  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai. 9. Radnót, 1654. június 1. 
116  Szilágyi, 1890. 587., ill. Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem 

diplomácziai összeköttetései történetéhez – második közlemény 469. = Történelmi Tár, 1889/3. 
451–490. (továbbiakban Szilágyi, 1889.) 

117  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai. 10. Gyulafehérvár, 1655. április 29. 
118  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai. 11. Gyulafehérvár, 1656. október 15.  
119  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XXXV. Vajdaszentiván. 31. Bonchida melletti tábor, 1660. jú-

nius 5. 
120  Trócsányi, 1980. 308. 
121  Trócsányi, 1980. 325. 
122  Benda Borbála: Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban. Doktori disszertáció. 2004. 

http://archivum.piar.hu/batthyany/benda/doktori-disszertacio.pdf A letöltés dátuma: 2010. no-
vember 28. (továbbiakban Benda, 2004.) 58. 
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A konyháról nem kerülhetett ki úgy étel, hogy ő ne kóstolta volna meg.123 Benda 
Borbála számos példát sorakoztat fel arra vonatkozóan, hogy a konyhamesteri tiszt-
séget általában familiárisok töltötték be.124 Ghillányi Gergely mindkét Rákóczi alatt 
megőrizte konyhamesteri tisztét, ami egyben azt is jelenti, hogy mindkét fejedelem 
megbízható, jó és hűséges familiárisnak tekintette. A konyhamesternek lehetősége 
nyílhatott egyéb tisztséget is vállalni. Köztudott, hogy Báthory István lengyel király-
sága óta a legtöbb erdélyi fejedelem törekedett arra, hogy a lengyel királyi címet meg-
szerezze. Az ügy érdekében II. Rákóczi György – többek között – Ghillányit küldte 
követként a lengyel országgyűlésre: 1649-ben,125 1650-ben,126 illetve 1654-ben.127  

Úgy vélem, hogy – bizonyos keretek között – befolyásos személy lehetett a 
fejedelmi udvarban, ami hozzásegíthette második felesége, Bodoni Zsuzsanna 
kezének elnyeréséhez. Ugyanakkor az asszonynak is mindenképpen vonzó lehe-
tett Ghillányiban az általa a fejedelmi udvarban betöltött pozíció és befutott kar-
rier. A források alapján mégsem lehetett felhőtlen a Bodoni-Ghillányi házaspár 
kapcsolata. 1652-ben örökvallást tettek bármelyikük esetlegesen bekövetkező ha-
lála esetére.128 A beiktatáskor, 1653-ban már nem élt Bodoni Zsuzsanna testvére, 
sem a féltestvérei, de az asszony unokaöccsei és húgai ellentmondtak. Bodoni 
Zsuzsanna mégis keresztülvitte az akaratát.129 Csak ezután romolhatott meg há-
zastársi viszonyuk. Ghillányi Gergely ugyanis elzárta az asszony elől a javait, 
mint ahogyan az az asszony végrendeletéből is kiderül: „De mivelhogy őke-
gyelme azt sokképen felbontotta, az melly jókat nekem hagyott, abból újabb 
dispositiót is tevén másnak, mellyet meghbizonyított őkegyelme azzal, hogy 
lengyelországhi táborozásban menvén őkegyelme res mobilissit más idegen ke-
zéhez bíszta [!] azon lelki kötelességére bízván, hogy nekem szabadságot az hoz-
zá nyúlásra ne engedgyen”.130 Bodoni Zsuzsanna valószínűleg a fent leírtak miatt 
megbánta a korábbi megállapodást, hiszen végrendeletében úgy rendelkezett, 
nem fosztja meg vérrokonait az utána maradó vagyontól: „mivel én nekem vad-
nak vér szerent való atyámfiai, úgy mint vaydaszentivány Bodoni Görgy uram és 
Suki Ferencné aszszonyom, Bodoni Mária aszszony, mellyekre holtom után kell-
jen szállani mindenemnek, vérárulóvá magamat nem teszem, azokból ki nem ta-
gadom holtom után, őkegyelmeknek is lévén közök hozzá. Így azért ezekre nézve 
retrahálom, annihilálom, revocálom minden elébbeni dispositióimat, mellyeket dis-
ponáltam volt, úgy mind az által, tudnia illik, hogy ha ura[m] őkegyelme is az 
                                                 
123  I. Rákóczi György erdélyi fejedelem konyhai rendtartása, 1634. május 12., In. Koltai András: 

Magyar udvari rendtartás – Utasítások és rendeletek 1617–1708. Bp., 2001.) 189.  
124  Benda, 2004. 60. 
125  Szilágyi, 1890. 43. 
126  Szilágyi, 1890. 296. 
127  Szilágyi, 1890. 587., ill. Szilágyi, 1889. 469.  
128  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai, 6. Gyulafehérvár, 1652. április 30. 
129  ErdKirKv CD-ROM 29. k. 156−162. 1653. március 1. 
130  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai, 6. Gyulafehérvár, 1652. április 30. 
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előbbeni fassiónkat az mostani utólszori fassióimban meghváltosztatta [!], és az el-
len cselekedett volna, vagy ez ennek utánna [!] is cselekednék az ellen.”131 A fo-
lyamat további alakulásáról annyit tudni, hogy a végrendeletben is megemlített 
Bodoni György és Ghillányi Gergely pereskedni kezdtek, amelynek lezárása után, 
1665-ben Ghillányi Gergely átíratta a maga javára egykori felesége javait.132  

Utolsó házassága idején Ghillányi a fejedelem belső köréhez tartozott.133 
Trócsányi Zsolt szerint nem volt túlzottan befolyásos és kedvelt sem.134 Ezzel a 
megállapítással szemben én úgy vélem, hogy egy olyan embernek, akinek sike-
rült elnyernie Apafi Anna kezét, és akinek a segítségére, tanácsaira maga Teleki 
Mihály is számított, mégiscsak lehetett némi befolyása a fejedelmi udvarban. 
Utóbbira példa egy Ghillányi által Telekinek írt levél, 1663-ban, amely így vég-
ződik: „Az én kicsin szolgálatomban Kegyelmed, Uram, meg nem fogyatkozik, 
valamiben tudok, jó szívvel szolgálok Kegyelmednek.”135 Ghillányi sem restelt 
szívességet kérni Telekitől, ha arra került a sor, így pl. Felsőfentős és Nagykört-
vélyes nevű birtokán kérte a házasemberek és özvegyasszonyok összeírását.136 
Ugyanakkor talán pontosan befolyása miatt tartottak is Ghillányitól. Erre utalhat 
Teleki Mihály 1669-ből származó kijelentése is: „látom már ..., hogy ily igen ki-
csiny tekintetem van ő nagyságok előtt, hogy csak Gillányi uram tekintetiért is 
én olyan könnyen gyaláztatom és olyan szókkal illettetem.” Bánffy Dénes is azt 
írta Telekinek 1663-ban: „én el nem hittem volna, az micsoda állapot udvarnál 
van, mert rövid szóval, tudja Kegyelmed, hogy valamit Gilány, Naláczi és az 
praefectus akar, mindenben csak az leszen.”137 Kászonyi Márton pedig így írt Te-
lekinek 1664-ben: „Azért Kegyelmed disponálja úgy a dolgokot, hogy ne Gillani 
uram legyen fejedelem és ne ő kegyelme disponáljon, mert bizony rosz vége 
leszen, és az szegény országot ne hozza nagyobb galibába.”138  

Ghillányi életének utolsó évtizedében tizedfőarendátorként tevékenykedett. 
Miután Erdélyben szekularizálták az egyházi jövedelmeket, a tized is a fejedelmi 
bevételek része lett. Ez egy országos adónem lett, melyet bérletbe adtak ki, ezért a 
kincstári igazgatás egyik legfontosabb tisztségévé vált. A fejedelmi kincstárba gya-
korlatilag a bérlet került. A tizedfőarendátor feladata volt a beszedés irányítása és a 

                                                 
131  Gh−hgy 11. Kolozsmonostor, 1665. január 8. 
132  Uo. 
133  Bethlen, 1993. 610. 
134  Trócsányi, 2005. 53. 
135  Gergely Sámuel (szerk.): A Római Szent Birodalmi Gróf Széki Teleki család oklevéltára: Teleki 

Mihály levelezése: 1656–1679. I−VIII. kötet. Bp., 1905–1926. (továbbiakban TML) II. 463. 
136  Uo. 
137  TML II. 521. 
138  EMSzT XI. 533. 
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beszedett tizeddel is ő rendelkezett.139 Az is ismeretes, hogy 1660-ban Ghillányi vit-
te a Portának Erdély adóját Ali pasának Várad eleste után három nappal.140 

Ugyanakkor 1674-ben a Béldi-féle összeesküvés kapcsán felmerült Ghillányi 
Gergely neve is, aki ekkor tanácsos volt, így több főúrral együtt őt is megnótáz-
ták. Bíró Vencel úgy tudja, hogy a főurak elfogatásuktól tartva a következő or-
szággyűlésen fegyveresen jelentek meg.141 Ghillányi Gergely még ugyanezen 
évben, december 15-én, 69 évesen hunyt el.142 December 18-án temették el a 
gyulafehérvári templomban.143 Ghillányi utód nélkül halt meg, hiszen vagyonát 
1667-ben kelt végrendeletében, birtokaival együtt feleségére, annak halála esetén 
unokaöccsére, Jakabra – aki kisebb kancelláriai deák volt144 – és az ő örököseire 
hagyja, de úgy rendelkezik, hogy amennyiben öccse gyermektelen marad, úgy 
vagyona szálljon a református egyházra. Így került pl. gyulafehérvári háza145 
(mely az éppen aktuális református püspök lakhelye lett), vajdaszentiványi rész-
birtokai, borosbocsárdi és sárdi szőlői, valamint kővárvidéki birtokai a reformá-
tus egyház tulajdonába.146 
  

A birtokok147 
 

Bodoni Zsuzsanna birtokainak nagyobb részét a családi birtokok tették ki. Anyja 
és nagyanyja többszöri házasságának köszönhetően több, igen rangos családdal 
állt rokonságban, így például Magyarfráta a korábban említett Bodoniak ősi székhe-
lye volt, míg Magyarköblös birtoka Kemény Borbála Teke Györggyel kötött házas-
sága útján lett előbb Bodoni Jánosé,148 majd később Bodoni Zsuzsannáé. Faragót 
először 1631-ben,149 majd 1641-ben jelölik, mint tulajdonost. Utóbbi esetben Teke 
János magszakadása miatt adományozza I. Rákóczi György Faragó Andrásnak és 
feleségének, Bodoni Zsuzsannának a birtokot.150 A későbbiekben a terület Ghil-
                                                 
139  Trócsányi, 1980. 326.  
140  Bethlen, 1993. 84.  
141  Bíró Vencel: Béldi Pál felkelése. 251., = Századok, 1920/1–3. 243–273. 
142  Bethlen, 1993. 652. 
143  Tóth Ernő: I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója az 1632−1694. évekről. Második 

közlemény. 155. = Erdélyi Múzeum, 1900/3. 143–155. 
144  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XXII. Magyarfráta. 7. Sárpatak, 1671. szeptember 15. 
145  Az ErdKirKv CD–ROM 24. k. 42b–43b. alapján feltételezem, hogy ez a ház a Szász utcában állt. 
146  Sipos Gábor: Az erdélyi református főkonzisztórium kialakulása, 1668–1713– (1736). Kolozs-

vár, 2000. 22. 
147  A rész- és teljes birtokokat mindig azoknál a személyeknél jelöltem, akiket az „eredeti” birto-

kosoknak tekintettem.  
148  EMSzT V. 1113. 
149  Tagányi, 2003. IV. 
150  ErdKirKv CD-ROM 23.k. 44b−45b. 1641. szeptember 17. 
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lányi Gergelyhez került, aki 1657-ben feleségére, annak halála esetén pedig uno-
kaöccsére, Jakabra hagyta.151 A Bodoni család ősi birtokai Dobokában és Ara-
nyosszékben helyezkedtek el, mégis a Bodoni Zsuzsanna kezén lévő birtokok 
többsége – az 1652-es örökvallás alapján – Torda vármegyében található. 

 

Bodoni Zsuzsanna birtokai 

Torda vármegye Vajdaszentiván, Unoka, Póka, Bala, Mezőcsán,152 Pusztaal-
más,153 Toldalag, Pókakeresztúr, Magyarpeterd, Oláhpeterd, 
Berkes, Kisbánya, Faragó, Alsó- és Középső-Peterd, Nagyoklos, 
Kisoklos, Magyarfülpös, Pagocsa154 

Doboka vármegye Magyarköblös,155 Poklostelke156  
Kolozs vármegye Néma, Magyarfráta, Mezőszentmárton, Curulya, Tivadar157 
Küküllő vármegye Kund158 

 

Lázár János birtokai 

Marosszék Mezőmadaras (primor),159 Hatzo,160 Galambod,161 Sámsond,162 
Egerszeg,163 Menes,164 Nagyadorján,165 Remeteszeg,166 Andrásfalva,167 
Bede,168 Gyalakuta (primor),169 Sóváraggia,170 Seprőd,171 Rigmány172  

                                                 
151  Uo. 
152  ErdKirKv CD–ROM 9. k. 156–157., 1609. május 2. Mind birtokadomány Bodoni Zsuzsanna 

és István részére.  
153  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XI. Pusztaalmás. 7. Gyulafehérvár, 1649. augusztus 29. Koráb-

ban Cserényi birtok. 
154  ErdKirKv CD–ROM 29. k. 156–162., 1653. március 1. Bala és Póka korábban Cserényi birtok volt. 
155  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XX. (Magyar)köblös. 12. Magyarköblös, 1641. május 

10. Korábban Teke birtok. 
156  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XXX. Poklostelke. 2. H.n., 1644. január 31. Korábban Kemény 

birtok. 
157  ErdKirKv CD–ROM 29. k. 156–162., 1653. március 1. Magyarfráta korábban is Bodoni birtok. 
158  Uo. 
159  Balogh, 2005. 125. 
160  Balogh, 2005. 126. 
161  Uo. 
162  Uo. 
163  Balogh, 2005. 127. 
164  Uo. 
165  Balogh, 2005. 131. 
166  Uo. 
167  Uo. 
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Csíkszék Madéfalva,173 Rákos,174 Szenttamás (primor)175 
Háromszék Dálnok, Albis176 

 
Faragó András birtokai 

Belső-Szolnok vármegye Csernek, Fodorháza, 177 Karulyfalva178 

 
Ghillányi Gergely birtokai 

Belső-Szolnok vármegye Felsőfentős, Nagykörtvélyes179 
Fehér vármegye Gyulafehérvár, Sárd180 
Pozsony vármegye Nagyszombat (házhely)181 

 
Bodoni Zsuzsannának nem csak a birtokok megtartása, de azok gyarapítása is a 
céljai között szerepelhetett. Ebben szerepet kaptak házasságai is. A Lázár János-
sal kötött frigy jelentősen gyarapította Bodoni Zsuzsanna birtoktesteit. Lázár Já-
nos célja a házassággal talán az lehetett, hogy a Székelyföldön, főként Maros- és 
Csíkszékben bírt földjei mellé vármegyei birtokokat is megszerezzen. Lázár Já-
nos esetében is ősi, családi birtokokról lehet beszélni. Bodoni Zsuzsanna későbbi 
férjei, Faragó András – aki csekély mennyiségű zálog- és adománybirtokkal bírt 
                                                                                                                         
168  Uo. 
169  Uo.  
170  Balogh, 2005. 132. 
171  Balogh, 2005. 133. 
172  Balogh, 2005. 135. 
173  Balogh, 2005. 168. 
174  Balogh, 2005. 169. 
175  Balogh, 2005. 170. 
176  Balogh, 2005. 179. 
177  ErdKirKv CD–ROM 19. k. 58–58b. 1630. április 24. Mindkettő birtokadomány Brandenburgi 

Katalintól.  
178  ErdKirKv CD–ROM 19. k. 198–198b. 1631. július 30. „1631-ben Rákóczy György e birtokot 

Mezőmadarasi Faragó András a mezei hadak kapitányának adja zálogba azon vitézségéért, me-
lyeket Bethlen Gábor fejedelem idején, a római birodalomban harzcolva, kifejtett.” Tagányi, 
2003. IV.  

179  ErdKirKv CD–ROM 29. k. 156–162., 1653. március 1. 
180  Uo. 
181  Uo. 
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– és Ghillányi Gergely már jóval kevesebb területtel rendelkezett, így  ezeknek a  
házasságoknak a megkötésében – legalábbis a birtokok szempontjából – már 
mindenképpen Bodoni Zsuzsanna számíthatott a jelentősebbnek. A férjek így 
vagyonosabbá válhattak, és újabb pozíciók, illetve a rangemelés lehetősége is 
megnyílhatott előttük. Bodoni Zsuzsanna pedig talán azt remélte, hogy férjei – 
pozícióik révén – esetlegesen felmerülő problémái, ügyei esetén majd közbenjár-
nak érdekében a fejedelmi udvarban.  

A birtokok közös gyarapítására jó példa, hogy Bodoni Zsuzsanna Faragó 
Andrással vásárlás útján kiegészítette vajdaszentiváni birtokait.182 Faragó koráb-
bi birtokai – mint az örökvallásból kiderül – Bodoni Zsuzsanna tulajdonába ke-
rültek. Az is megfigyelhető, hogy pl. egy korábban Faragóhoz tartozó portiót – 
nevezetesen Karulyfalvát (mely eredetileg Teke birtok volt) – Ghillányi magához 
váltotta.183 Vélhetően ragaszkodott a birtokhoz – jövedelmező volta vagy a már 
kialakult birtokhálózat megtartása érdekében. 

Bodoni Zsuzsanna birtokainak többségét az 1652-ben férjével, Ghillányival 
tett örökvallásából ismerjük.184 Az örökvallás értelmében – bármelyikük halála 
esetére – kölcsönösen egymásra hagyták ingatlan vagyonukat. Ugyanakkor az 
örökvallást a fejedelemnek kellett jogerőre emelnie, hiszen csak akkor vált a tör-
vények értelmében érvényessé. Az örökvallásnak köszönhetően tudjuk, hogy a 
családjától örökölt birtokai nagy részét és előző házasságai révén szerzett birto-
kait eddig az időpontig biztosan megtartotta.  

A korábban idézett végrendeletben azt is láthattuk, hogy Bodoni Zsuzsanna 
érdekei sérülésekor azonnal fellépett saját védelmében. Mikor úgy érezte, 
Ghillányi támadást intézett ellene azzal, hogy elzárta előle a javait, rendelkezé-
sében megfosztotta urát ingatlanjaitól. Bodoni Zsuzsanna halála után – bár hosz-
szú pereskedés árán – mégis Ghillányié lettek ezek a birtokok. Bár házasságuk 
megkötésekor Bodoni Zsuzsanna már nem lehetett abban a korban, hogy gyer-
meket vállaljon, mégis az asszony halála után Ghillányinak számolnia kellett az 
oldalági rokonokkal is – így pl. Bodoni Györggyel –, akik az asszony kezében 
lévő, családi birtokokért hathatós lépéseket tettek.  

A birtokok kapcsán azt is meg kell vizsgálni, hogyan érvényesülhetett egy 
nemesasszony a kora újkorban. Egy nő gazdálkodhatott, anyává, feleséggé válha-
tott, és nem utolsó sorban fontos része lehetett egy kapcsolati hálónak. Mecénás-
ként iskolát alapíthatott, patrónaként védelmébe vehette valamelyik felekezetet, 
vagy udvari asszonnyá válhatott (pl. udvarhölgyként), amennyiben követte férjét 

                                                 
182  Gh−hgy. regesztái. I. Ghillányi Gergely iratai. 6. Gyulafehérvár, 1652. április 30.  
183  Tagányi, 2003. IV. 
184  Magát az örökvallást 1652-ben tették, de a 1653-ban emelkedett törvényerőre, ezért szerepel az 

Erdélyi Királyi Könyvekben az 1653-as dátum. ErdKirKv CD–ROM 29. k. 156–162. 1653. 
március 1. 
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az udvarba.185 Arról sajnos nem szólnak a források, hogy főszereplőnk képvisel-
te-e a családját a fejedelmi udvarban, az azonban ismeretes, hogy két férje is for-
golódott ott, így természetesen nem zárható ki annak a lehetősége, hogy Zsu-
zsanna, főleg utolsó házassága idején – hiszen Ghillányi tisztsége révén a feje-
delmi székvároshoz volt kötve, ahol házzal is rendelkezett –, megjelenhetett vagy 
akár élhetett is huzamosabb ideig Gyulafehérvárott. A nőknek gyakran kellett a 
birtok ügyeit intézni, ha a férjük távol volt, esetlegesen a birtok katonai védelmét 
is felügyelni.186 Ennek az asszonynak pedig két férje is katona volt, forgott hábo-
rúkban, a harmadik pedig – udvari ember lévén – ideje nagy részét a fejedelem 
mellett, Gyulafehérvárott töltötte, illetve többször volt II. Rákóczi György követe 
Lengyelországban. Bodoni Zsuzsanna esetében több adat szól arról, hogy aktívan 
gazdálkodott, maga is felügyelte a birtokokon folyó állattenyésztést és földműve-
lést, ezen kívül halastavakkal is rendelkezett. Ez már a földrajzilag egymástól tá-
vol eső birtoktestek miatt korábban is gyakorlat volt. Leginkább Faragóról derült 
ki, hogy aktívan kivette a részét a gazdaságok irányításából, hiszen egy forrás 
alapján ismeretes, hogy birtokán, Körtvélyfáján 1645-ben „az Marostis szokott 
folyásából ki veotte Farago András Ura(m) és az magha rétén el ásatta.”187 Szin-
tén ő építtetett a vajdaszentiványi határban malmot. 1645-ben a környékbeliek az 
ehhez készült gát megtekintésére gyűltek össze.188 Bodoni Zsuzsanna Mező-
szentmártonban és Tivadaron is rendelkezett malommal,189 Ghillányival való há-
zassága idejében pedig 1660-ban közösen béreltek malmot Kolozsvárott.190 

Egy asszonynak a gazdaság mellett a háztartás irányítása is a feladatai közé 
tartozott. A gazdasszonynak kellett a házat előkészíteni arra az esetre is, ha ven-
dég látogatott a családhoz, ami a korszakban igen gyakran megesett. Természete-
sen a háziasszony rendelkezésére állt a konyhai és egyéb cselédség, ennek elle-
nére, már maga az irányítás önmagában is sok munkát adott.191 
 

 

                                                 
185  Várkonyi Gábor: „Nekem azt kell tennem, amit mások akarnak …” Arisztokrata nők és közélet 

a kora újkori Magyarországon.  126. In. Fábri Anna – Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa. 
Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok. Bp., 2007. 123–139. (továbbiakban Várkonyi, 
2007.)  

186  Várkonyi, 2007. 130. 
187  EMSzT II. 764. 
188  EMSzT IX. 1003.  
189  ErdKirKv CD-ROM 29. k. 156–162. 1653. március 1 
190  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XIX. Kolozsvár, kolozsvári malom. 2. Kolozsmonostor, 1673. 

január 1. 
191  Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. Bp., 2003. 16. 
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A perek 

A birtokok megszerzéséhez és megtartásához „természetesen” perek is társultak. 
Ezek közül a legfontosabbakat Bodoni Zsuzsanna a sógora, Damakos István és 
felesége, Lázár Judit – a néhai Lázár János testvére – ellen folytatta. Bodoni 
Zsuzsannát már a Lázár János halálát követő rövid időn belül perbe hívták az el-
hunyt rokonai, hiszen meg akarták szerezni közös leányuk, Anna feletti gyámsá-
got.192 Ezzel a tutorsággal együtt járt a gyámolt birtokai feletti felügyelet is. Ek-
kor, ahogyan azt már korábban említettem, Teke Sándor, Bodoni Zsuzsanna fél-
testvére közbenjárt az asszony érdekében, de érezhette, hogy ez a segítség – bár 
igen hathatós – a későbbiekben már nem lesz elég. Ráadásul féltestvére 1623-ban 
meg is halt. Így Bodoni Zsuzsanna számára nyilvánvalóvá válhatott, hogy 
amennyiben biztosítani szeretné gyermeke és saját jövőjét, illetve vagyonát, egy 
megfelelő házastársra van szüksége. Nem tudni, hogyan jött létre a Faragóval kö-
tött házasság, vajon a nő tudatos döntése volt-e, de a források alapján Faragó 
mindenképpen hathatós segítséget nyújtott, hiszen 1623-ban – amikor még csak 
az asszony jegyese volt – sikerült kijárnia a fejedelemnél az Anna feletti gyám-
ságot a saját és Bodoni Zsuzsanna részére.193 1624-ben, szintén Faragó kérésére 
rendelte el Bethlen Gábor, hogy a Damakosék által hatalmaskodással elvett java-
kat a háborítók adják vissza,194 valamint kiadta a tisztviselőknek, hogy ha Da-
makosék ismét támadást intéznének Faragóék javaik ellen, akkor hivatalos úton 
lépjenek fel ellenük.195 Lázár Anna halálakor, 1630-ban már nem volt elégséges 
Faragó befolyása. Ekkor a pert lezáró határozat így fogalmaz „és az mely jószá-
gokat Csíkban az meghholt leánka után Faragó uram és asszonyom bírt, azokat 
őkegyelmek kezekbe ereszteni ígérék, ez mostani földbeli vetésekkel akármiféle 
gabonával, és az házban lévő faeszközökkel egyetemben”.196 Damakosék a per-
ben megszerezték a Lázár család ősi, csíki birtokait, de a madarasi birtok egésze 
vagy legalábbis egy része Bodoni Zsuzsanna kezén maradt 1635-ig.197  

1628-ban Bodoni István pert indított Bánffy Losonczi Margit ellen néhai fér-
je, Bodoni István vajdaszentiváni puszta házhelyéért, vajdaszentiváni, péterlaki, 
kendi, valamint Küküllő vármegyei birtokaiért, „kik voltanak az meghnevezett 
nagy Bodoni Istuáné, melyekben az [Bánffy Losonczi Margit] csak dotalista.”198 
                                                 
192  Lásd a korábban Teke Sándor kapcsán már idézett szövegrészletet. Gh−hgy 2. Beszterce, 1622. 

október 12. 
193  Gh−hgy 4. Gyulafehérvár, 1623. augusztus 1. 
194  Gh−hgy regesztái. IV. Faragó András iratai. 1. Kassa, 1624. március 6. 
195  Gh−hgy regesztái. IV. Faragó András iratai. 2. Gyulafehérvár, 1624. június 29.  
196  Gh−hgy 6. Mezőmadaras, 1630. június 16. 
197  Özv. Lázár Jánosné mezőmadarasi birtoka 1635-ben Damakos Istvánra szállt. In. SzOkl. V. 

468. 
198  TvmJkv I. 250.  
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Maga az alperes azt vallotta, hogy a birtokokat nem csak dos-ban bírta.199 A per-
ben 1635-ben már Bodoni Zsuzsanna is képviseltette magát.200 Ekkor, mivel 
Bánffy Losonczi Margit időközben meghalt, a per vitelét utolsó férje, Kékedi 
Zsigmond vette át. Hiába hivatkoztak a Bodoniak arra, hogy korábban a dossal 
megkínálták az alperest és a vajdaszentiváni birtok az idősebb Bodoni István, il-
letve Bodoni János ősjószága volt, mely Bodoni Balázsról maradt rájuk,201 az 
1636-os döntés alapján a Bodoniak nem kapták vissza a birtokokat. 202 Dáné Ve-
ronka szerint – és erről az örökvallás is tanúskodik – ezek a birtokok mégis visz-
szakerültek Bodoni Zsuzsannához.203  

 

Összegzés 

A vizsgált korszak társadalmában többféleképpen lehetett érvényesülni: a va-
gyon, a betöltött tisztségek, és a kapcsolatok által. Mint ahogyan azt bemutattam, 
Bodoni Zsuzsanna családi és házastársi kapcsolatainak köszönhetően megvédte 
és gyarapította jelentős birtokállományát, mellyel a Bodoni család vármegyei 
köznemesi státuszát is sikerült megőriznie. A tisztségek és kapcsolatok, mint lé-
nyeges, a státuszt megőrző és emelő tényezők kapcsán fontosnak tartom, hogy 
Bodoni Zsuzsanna házasságait némiképpen összegezzem. A korszakban nem 
volt kötelező a gyászév megtartása. Az iratok alapján Bodoni Zsuzsannánál is 
megfigyelhetjük, a férj elhalálozása után rövid időn belül bekövetkező házasság-
kötést. Első férjével csupán néhány évig lehettek házasok. Második férjét, Fara-
gó Andrást 1623-ban, mint jegyesét említik a források, és feltételezhetjük, hogy 
még ugyanebben, vagy a rákövetkező évben a házasságkötésre is sor került. Fa-
ragó András 1648-ban halt meg, így az ő házasságuk közel 25 évig tarthatott. 
Bodoni Zsuzsannának a házasságai közül ez volt a leghosszabb. Sajnálatos mó-
don nem maradt fenn pl. a házaspár levelezése (ha egyáltalán volt ilyen), de va-
lószínűsíthető, hogy a Faragó Andrással kötött frigye a korban jó házasságnak 
számíthatott, hiszen már a korszakban is ismert volt a válás. Ráadásul Bodoni 
Zsuzsanna többször is ügyvédjének vallotta a férjét,204 ügyeiket pedig általában 
közösen intézték. Az asszonynak csak akkor kellett egyedül eljárnia, ha a férje 
éppen a fejedelmek hadjárataiban vett részt. Ghillányival 1649-ben már házastár-
sakként jelentek meg,205 és a házasságnak az asszony, feltehetően 1660-ban be-
                                                 
199  TvmJkv I. 251. 
200  TvmJkv I. 365. 
201  TvmJkv I. 370. 
202  Dáné Veronka: „Az őnagysága széki így deliberála”. Kolozsvár, 2006. 134. 
203  Uo. 
204  Gh−hgy. 5. Kolozsmonostor, 1630. április 8., illetve 7. Fogaras, 1643. szeptember 17. 
205  Gh−hgy. regesztái. Birtokok. XI. (Puszta)Almás. 7. Gyulafehérvár, 1649. augusztus 29.  
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következett halála vetett véget. Feltételezhető, hogy ez a frigy már nem lehetett 
teljesen harmonikus (különösen a házasság vége felé), hiszen erre utaló mondatok-
kal találkozhatunk Bodoni Zsuzsanna, korábban idézett végrendeletében is. Sze-
mélyes, erre vonatkozó iratok hiányában csupán feltételezhető, hogy Bodoni Zsu-
zsanna, illetve férjei tudatos házassági stratégiát folytattak. A férjek tisztségei és 
kapcsolatai azért voltak lényegesek, mert Bodoni Zsuzsanna féltestvére, Teke Sán-
dor hamar meghalt, a família hírnevét megalapozó Bodoni István karrierjét pedig 
egyik családtagjának sem sikerült megismételnie, így tehát a korszak politikai 
életében – Bodoni Györgyön kívül – egy Bodoni sem képviselte magát és családját.  

Néhány ponton megnehezítette a kutatást, hogy nem találkoztam olyan for-
rással, amelynek alapján a tanulmány elején felvetett kérdésre, például arra, hogy 
Bodoni Zsuzsanna jelen volt-e a fejedelmi udvarban, eddig nem sikerült forráso-
kat, adatokat találnom. Ennek ellenére, mint ahogyan azt korábban említettem, 
mindenképpen elképzelhetőnek tartom, hogy Ghillányival kötött házassága alatt 
lehetett erre precedens. Arról sem rendelkezem adatokkal, hogy Zsuzsanna asz-
szony férjei révén bármelyik családtagjának befolyásos pozíciót szerzett volna. 
Ugyanakkor udvari pozícióban lévő rokonait (példa erre féltestvére, Teke Sándor 
is) mindenképpen mozgósítani tudta saját érdekében, de bizonyos, hogy ő maga 
is mindent megtett azért, hogy családi örökségét megtartsa és gyarapítsa.  

Bodoni Zsuzsanna egyetlen életben maradt gyermeke, Anna ismert. Így tehát 
az asszonynak nem volt felnőtt kort megért fia, aki képviselhette volna őt, vagy 
az ő és családja érdekeit. Anna 1630-ban, hajadonként halt meg, így tehát az asz-
szonynak befolyásos veje sem lehetett, aki esetlegesen betölthette volna a fiú-
gyermek funkcióját. Emiatt magára a nemesasszonyra hárult az a feladat, hogy a 
vármegyei középnemesi státuszt megőrizze. Élete során sikerült is pozícióit és 
javait megtartania, és mint ahogyan azt az idézett végrendeletéből láthattuk, 
mindig a családját és annak érdekeit tartotta szem előtt. Erre jó például szolgál, 
hogy korábbi döntését visszavonva, vagyonából nem tagadta ki a Bodoniakat. 
Ezt már csak azért is meg kellett tennie, mert – mint ahogyan a végrendeletből 
kiderült – a Bodoni család birtokainak nagy része az ő tulajdonában volt.  

Bodoni Zsuzsanna utolsó házasságának köszönhetően, nemcsak a politikai 
pályán érvényesülő Bodoniakat – főként Balázst, Istvánt, és némiképpen Györ-
gyöt is – ismerhetjük, hanem a nemesasszonyra és a családjára vonatkozó forrá-
sokat is, melyek az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltárának anyagai kö-
zé kerültek, és így megőrződtek az utókor számára. 




