
Nagy Dóra

Bornemissza Anna fogarasi záloglevelei1 

Bornemissza Anna Apafi Mihály feleségeként Erdély egyik jelentős feje-
delemasszonya volt. Több olyan oklevele maradt fent, melyben a fogarasi 
uradalmából zálogosított az arra érdemes személyeknek.2 Ezek alapján 
Bornemissza Anna fogarasföldi tevékenységének egy kisebb szeletét, 
birtokzálogosításait igyekszem bemutatni. 

Fogaras Erdély egyik különleges státuszú uradalma, liber baronatus 
volt.3 „Fogarasfölde tehát olyan sajátos jogállású districtus, vidék, amely 
a középkorban megkezdődött fejlődési folyamat eredményeként „várme-
gyei jellegű” bírói-közigazgatási egységgé alakult (…). A liber baronatu-
si státus egyidejűleg sajátos bírósági szervezetet is jelentett: a várurada-
lom területén teljes joghatóságú úriszék működött.”4 Fogaras vidéke nem 
fizetett országos adót, szolgálattal a várnak tartozott. Az uradalom több 
mint 60 faluból állt.5 „A fogarasi uradalom három önállóan kezelt bir-
toktestre oszlott, Fogarasra (Fogaras, Betlen városokkal és 45 faluval), 

1  A Debreceni Egyetem Régió és regionalizmus a történelemben és a néprajztudo-
mányban címmel megrendezett konferenciáján, 2015. szeptember 16-án elhangzott 
előadás szerkesztett változata. Az eredeti cím (Bornemissza Anna fogarasi birtoka-
dományai) megváltoztatását a konferencián elhangzott felvetések tették szükségessé. 
Az előadás és a tanulmány a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary K+F 
projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás sze-
mélyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projekt (TÁ-
MOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében valósult meg.
2  Bornemissza Anna által kiadott egy-egy adománylevéllel találkoztam a Gyulafehér-
vári Káptalan és az Erdélyi Fiscalis Levéltár iratai között, ezek azonban nem Fogaras-
föld területére vonatkoznak. Ezek nem záloglevelek. 
3  Az Erdély területén lévő liber baronatusok eltörlésére többször hoztak törvényeket 
a 17. században, de Fogaras mindig kivételként szerepelt, így a század folyamán végig 
megőrizte különleges státuszát. Részletesebben ld.: Dáné Veronka: A Bocskaiak Erdély-
ben. Törvénytelen liber bárók? In. „Frigy és békesség legyen …” A bécsi és a zsitva-
toroki béke. Szerk. Papp Klára − Jeney-Tóth Annamária, Debrecen, 2006. 111−117. 
ill. Fejér Tamás: A fogarasi református eklézsia egyházjogi státusa a 17. században. = 
Erdélyi Múzeum, 2012. 3. sz. 124−137. (továbbiakban Fejér, 2012.)
4  Fejér, 2012. 126.  
5  Szádeczky Lajos szerint 64, míg Makkai László szerint 62 faluból állt a fogarasi 
uradalom. Szádeczky Lajos: Fogarasi történeti emlékek. III. = Erdélyi Múzeum, 1892. 
7. sz. 410−431. Itt: 410.; I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai, 1631−1648. 
Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Makkai László, szerk. Wittmann Tibor, 
Bp., 1954. (továbbiakban: Makkai – Wittman, 1954.) 15.
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Kománára (9 faluval) és Porumbákra (6 faluval).”6 Fogaras kezdetben a 
magyar királyok birtoka volt, akiknek a kegyéből a havasalföldi vajdák 
vagy magyar főurak adománya lett.7 Az uradalom 1567-től az aktuális 
erdélyi fejedelem birtokában volt, 1595-től pedig általában a minden-
kori fejedelemasszony birtokolta jegyajándékként, így elsőként Báthory 
Zsigmond felesége, Mária Krisztierna.8 Bornemissza Annának, Apafi 
Mihály fejedelem hitvesének az 1663. szeptember 24-i marosvásárhelyi 
országgyűlés inskribálta a birtokot 80000 tallérban, maga a beiktatás pe-
dig október 23-án történt meg.9 Ettől az időponttól kezdve Bornemissza 
Anna, mint birtokos hozhatott döntéseket az uradalomra vonatkozóan. 
Itt fontos kiemelnünk, hogy az Apafiné nagy elődjének tartott Lorántffy 
Zsuzsannát csak férje halála után említik az uradalom birtokosaként.10 

Bornemissza Anna fogarasi birtokadományainak vizsgálatához vi-
szonylag nagyszámú forrás áll rendelkezésre, ezek azonban nem egybefüg-
gően, hanem igen elszórva találhatóak meg az egyes közgyűjteményekben. 
Az ide vonatkozó korabeli iratok közül magasan kiemelkedik egy, a szá-
momra igen értékes forrás, a Román Akadémia Kolozsvári Könyvtárában 
őrzött unitárius kollégiumi könyvtárban található kézirat, Bornemissza 
Anna királyi könyve.11 Más fejedelemasszonyok esetében is maradt meg 
néhány olyan jogbiztosító irat vagy adománylevél, melyek kegyeltjeinek, 
híveiknek, udvari szolgáiknak juttatott adományokat örökítenek meg, de 
ezek száma elenyésző. Ráadásul ezek a korszak forrásai között csak elvét-
ve bukkannak fel, szövegüket nem foglalták önálló jegyzőkönyvbe – vagy 
legalábbis ilyen nem maradt fenn –, így joggal feltételezhető, hogy Bor-
nemissza Anna királyi könyve a maga nemében egyedülálló forrás, még 
6  Uo.
7  Szádeczky Lajos: Fogarasi történeti emlékek. I. = Erdélyi Múzeum, 1892. 6. sz. 
326−345. Itt: 329.
8  Szádeczky Lajos: Fogarasi történeti emlékek. V. = Erdélyi Múzeum, 1892. 10. sz. 
607−639. (továbbiakban Szádeczky, 1892/V.) Itt: 607.
9  Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae: Erdélyi országgyűlési emlékek, tör-
téneti bevezetésekkel. I–XXI. Szerk. Szilágyi Sándor, Bp., 1876–1899. (továbbiakban 
EOE) Itt: XIII. 249.
10  Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben. Bp., 2005. 223. (to-
vábbiakban Trócsányi, 2005.); Szádeczky, 1892/V. 638. Ugyanakkor Makkai – Witt-
man, 1954. 15. tévesen úgy tudja, hogy már a fejedelem idejében beiktatták. 
11  Liber Regius … Annae Bornemisza … In. A Kolozsvári Unitárius Kollégium 
könyvtára a Román Akadémia Kolozsvári Fiókja Könyvtárában, Ms. U. 989. (további-
akban Bornemissza Anna királyi könyve) Erre a forrásra egy korábbi kolozsvári kuta-
tásom alkalmával hívta fel a figyelmemet Fejér Tamás, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
tudományos kutatója, köszönet érte.
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akkor is, ha nem szerepel benne az összes adománylevele. Valószínűleg 
Bornemissza Anna precizitásának köszönhető, hogy az általa kiadott okle-
velek ilyen formában maradtak fent – elég itt csak gazdasági naplóira gon-
dolnunk. A királyi könyvekbe egyébként az uralkodó által kiadott legfon-
tosabb oklevelek, rendeletek másolatai kerültek be. A Kolozsváron őrzött 
kötetben Bornemissza Annának a fogarasi uradalmára vonatkozó, magyar 
nyelvű, különböző birtok- és jobbágyzálogosításai, rendeletei szerepelnek, 
és az 1680−1688 közötti időszakot ölelik fel. Bornemissza Annával kap-
csolatosan az Erdélyi Királyi Könyvek DVD-n is megjelent anyagában,12 
a keresés alapján csupán két bejegyzés található: az egyik jobbágyzálogo-
sítás Alvinczi Péternek,13 a másik pedig birtokzálogosítás Váradi Gyulai 
Istvánnak;14 és mindkettő megtalálható a fejedelemasszony saját királyi 
könyvében is. Általánosságban elmondható, hogy a fejedelemasszony ál-
tal kiadott és ebben a tanulmányban feldolgozott oklevelek mindegyike a 
fogarasföldi birtokokra vonatkozik és többsége Bornemissza Anna királyi 
könyvéből származik. 

A fejedelemasszony birtokzálogosításaira vonatkozóan ugyanakkor 
egyéb források is rendelkezésre állnak. A Magyar Nemzeti Levéltár Or-
szágos Levéltárában őrzött, az Erdélyi Országos Kormányhatósági Le-
véltárak anyagának részét képező hiteleshely, a Gyulafehérvári Káptalan 
iratai,15 Bornemissza Anna iratai, melyek az Apaffy Mihály gyűjtemény 
részei,16 az Erdélyi Fiscalis Levéltár iratai,17 valamint a Boér család iratai 
között is felbukkan egy-egy forrás.18 Kolozsváron, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerületi Levéltárban őrzött, Székely Alapítvány levelei nevű 
fondban akadtam a témához kötődő oklevélre.19

12  Az erdélyi fejedelmek oklevelei (1560–1689). Erdélyi királyi könyvek. DVD–ROM. 
Szerk. Gyulai Éva, Bp., 2005. (továbbiakban Gyulai, 2005.)
13  Uo. 31. k. 153−154. 1680. április 28. 
14  Uo. 30. k. 872−873. 1664. május 13. 
15  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL), F 2, Er-
délyi Országos Kormányhatósági levéltárak. A Gyulafehérvári Káptalan Országos Le-
véltára, Protocolla (továbbiakban MNL OL, F2.) 
16  MNL OL, P 1239. Teleki család marosvásárhelyi levéltára - Apafi Mihály gyűj-
temény, 9. doboz – II. sorozat. Apafi Mihályné Bornemissza Anna iratai és levelezése. 
(továbbiakban MNL OL, P 1239.) 
17  MNL OL, F 234. Erdélyi Fiscalis Levéltár. (továbbiakban MNL OL, F 234.) 
18  MNL OL, P 1279. Boér család iratai. (továbbiakban MNL OL, P 1279.) 
19  Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár (továbbiakban EREL), a Székely 
Alapítvány levelei. 
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A forrásokban 1664-től kezdve találhatóak adatok Bornemissza Anna 
birtokzálogosításaira vonatkozóan. Az Erdélyi Királyi Könyvek tanúsá-
ga szerint a fejedelemasszony ekkor adta zálogba Ohaba birtokot Váradi 
Gyulai Istvánnak. Bornemissza Annának Fogarasföldre vonatkozóan ma-
radtak fent birtokzálogosításai, és a fent említett forrásoknak köszönhetően 
fogarasi birtokosságának szinte teljes időszaka, vagyis 1664-től 1688-ban 
bekövetkezett haláláig nyomon követhető. Az iratok között összesen 30 
birtokzálogosítás szerepel. Ezekért a zálogbirtokokért komoly összeget 
kellett lefizetnie a leendő birtokosnak, 145 magyar forinttól kezdve egészen 
5000 magyar forintig terjednek az egyes adományok utáni tételek. Persze 
a zálogösszeget meghatározta az, hogy egy teljes faluról vagy csupán egy 
házhelyről volt-e szó. A zálogbirtokot az adományozottnak, illetve – ha 
volt – a feleségének életük végéig, kiválthatatlanul juttatta a fejedelemasz-
szony. A források alapján ezeket a birtokokat Bornemissza Anna három 
esetben vehette vissza: magszakadás esetén; ha az örökösök nem kívánták 
megtartani a birtokot, de ebben az esetben csak a zálogösszeg lefizetésével; 
illetve hűtlenség esetén, amire nem egy említés akad az oklevelekben. 

Bár Bornemissza Anna, mint a fogarasi uradalom birtokosa adta ki az 
okleveleket, természetesen országos titulusát is feltüntette a záloglevele-
ken, hiszen ezekben az iratokban „Principissa”-ként címezi magát, ráadásul 
Fogarast is ezen a jogon birtokolta. Fogaras kincstári birtok volt, amit maga 
a fejedelemasszony is csak Apafi közbenjárására, az erdélyi országgyűlés 
beleegyezésével, zálogként birtokolhatott. Mivel Fogaras továbbra is fiská-
lis uradalom maradt, Bornemissza Anna örökjogon nem adományozhatott 
birtokot – bár úgy tűnik, hogy a korábbi fejedelmek adományait mégis 
megerősíthette. Szentgyörgyi Mária így ír erről Kővár kapcsán: „Kővár 
vidéke ugyanis 1615-től fiskális uradalom, s mint ilyenek az uralkodó 
semmiféle birtokot nem adományozhat „pro perpetuo”, hanem csak „pro 
reluitione” zálogosíthat.”20 Valószínűleg ez lehetett az oka annak is, hogy 
a területre vonatkozó zálogosítások már korábban is általánosak voltak. 
Szintén ez a magyarázata annak, hogy néhány forrás a fejedelem consen-
susával átírva maradt fent, vagyis ez kellett ahhoz, hogy az adományozás 
jogerőre emelkedjen. Ezt az Erdélyi Országgyűlési Emlékek bejegyzései is 
megerősítik, amikből az is kiderül, hogy a fejedelem engedélye mellett az 
országgyűlés jóváhagyása is szükséges volt.21 A Teleki Mihálynak juttatott 
néhány zálogbirtok esetében meg is maradtak az országgyűlés törvény-

20  Szentgyörgyi Mária: Kővár vidékének társadalma. Bp., 1972. 108. (továbbiakban 
Szentgyörgyi, 1972.)
21  Pl. EOE XV. 80. 
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cikkelyei. 1669-ben Opra Kercsesora és Felsőárpás,22 1674-ben Opra- és  
Sztrezsa Kercsesora, illetve Felsőárpás eggyé inskribálásának confirmálá-
sa.23  Jogilag ezek a források természetesen záloglevelek, de semmiképpen 
sem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy ezek egyben adomá-
nyok is. Ennek az oka az a kiemelkedően fontos tény, hogy a birtokát zá-
logba bocsátó személy nem egy egyszerű nemes, hanem Erdély uralkodó-
jának felesége volt, így az oklevél juttatása különös kegynek számított. Az 
oklevél formuláiból is egyértelműen kiderül, hogy nem egy szokványos 
zálogszerződésről van szó. A forrásokban több helyen jelennek meg a „do-
natio”, „litterae donationales” kifejezések. Természetesen a zálogosítások 
mögött hathatós indokok szerepeltek és nagy jelentőséget tulajdoníthattak 
neki a fejedelmi udvarban is. A birtokzálogosítások „valójában a fejedelem 
hatalmának így vagy úgy való megerősítését célozzák.”24 Makkai így ír 
erről I. Rákóczi György esetében: „Elődei általában azzal kezdték ural-
mukat, hogy nagy birtokadományokkal jutalmazták régi párthíveiket és 
nyertek meg újabbakat. Rákóczi kénytelen volt uralma megszilárdítására 
ezt az eszközt is igénybevenni,”25 bár a harmincas évek közepétől kezdve 
a források között általában már csak zálogosítások szerepelnek és főként 
falvakra, birtokrészekre vonatkozóan. Ráadásul – és ez Apafiék esetében 
is megfigyelhető – Rákóczi is főként a fiskális javadalmakból zálogosított 
vagy adományozott, nem pedig magánvagyonából.26 A birtokokat Borne-
missza Anna is általában hűséges szolgálatért juttatta az adományozottnak, 
de a záloglevelekből az is látszik, hogy csak az arra érdemes juthatott a 
birtokhoz. Az oklevelekben többször, így pl. Naláczi Istvánnál is szerepel, 
hogy a Várad-környéki események miatt kapja a birtokot, ahol a vár ost-
románál közvetlen életveszélyben forgott, valamint Partium nagy részének 
oszmán hódoltatása miatt birtokait is elveszítette. Az adományozottak köre 
is nagyrészt a Partiumból Erdélybe költözőkből tevődik ki. Mint ismeretes; 
a fejedelemasszony maga is onnan származott, és a fejedelemség hivatali 
berendezkedéséből egyértelműen látszik az is, hogy a klientúra főként az 
ottaniakból állt. Valószínűleg az egyébként igencsak részrehajló Cserei sem 
véletlenül jegyezte meg: „a fejedelemasszony maga akart mind urának, 
mind a többinek parancsolni és a maga váradi szamoncáját, s azok között 
Teleki Mihály bátyját minden úton-módon promoveálni s Erdélyben urakká 

22  EOE XIV. 396. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 2005. 223. 
23  EOE XV. 467. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 2005. 223. 
24  Trócsányi, 2005. 224. 
25  Makkai – Wittman, 1954. 18.
26  Uo. 20.
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tenni.”27 Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy tekintve Apafi Mihály trónra 
kerülésének körülményeit, valamint a második erdélyi válságot, a fejedelmi 
pár a tisztségviselői réteg kialakításánál gyakorlatilag csak rájuk – vagyis a 
partiumiakra – számíthatott, hiszen ekkor még csak nagyon kevesen voltak 
mellette.28 Igen gyakran előfordult, hogy egy-egy zálogbirtokhoz juttatott 
tisztviselő halála után visszaszállt a birtok a fejedelemasszonyra, aki aztán 
egy másik tisztségviselőjének vagy familiárisának juttatta, így fenntartva a 
hűséges szolgálattevők körét. Az adományozottak között főként tisztségvi-
selőket és udvari embereket találunk. Velük egyébként a fejedelemasszony 
kiterjedt levelezést is folytatott. Többségükről elmondható, hogy Apafi reg-
nálásától kezdve erősítették a tisztviselők körét, tehát a fejedelmi párnak 
régóta hűséges emberei voltak. Nem egy esetben fordult elő, hogy a család 
az Apafi alatt vállalt tisztségeknek és birtokoknak köszönhette emelkedé-
sét, elég itt csak a Teleki vagy a Székely családra gondolnunk.29

Az oklevéladások másik okának a fejedelemség hatalmas kiadásait 
tekinthetjük. Egyrészt a Portának éves adót kellett fizetni – melyet már 
Apafi uralomra kerülésekor megemeltek az oszmánok 40000 aranyra, 
így négyszer annyit fizetettek, mint annak idején Bethlen Gábor, ráadásul 
300000 tallér hadisarcot is kellett fizetni.30 „1664−1686 között Erdélyből 
évente mintegy 190.000−200.000 forint érték folyt a konstantinápolyi 
kincstárba.”31 Az államháztartás fenntartásának is magas költségei voltak 
(pl. udvartartás, katonaság, diplomácia). Emellett egyéb költségekkel is 
kellett számolni, hiszen Erdély ügyeinek előmozdításáért nem egy esetben 
kellett megvesztegetni a portai tisztségviselőket, illetve engesztelő aján-
dékokat küldeni a Portára.32 A szultán magyarországi hadjáratainak idején 
felmerülő költségekhez is hozzá kellett járulni. Így pl. 1672-ben 600 sze-
kérnyi élelmiszerről kellett Apafiéknak gondoskodniuk a Lengyelország és 
Moldva ellen folytatott háborúhoz.33 Egyértelműen látszik a szakirodalmi 
adatokból, hogy az előző fejedelmekhez képest is mennyire megnöveked-
tek a kiadások Apafi Mihály fejedelemsége idején. A fejedelem szigorú 
27  Cserei Mihály: Erdély históriája (1661–1711). A bevezetőt és a jegyzeteket írta 
Bánkúti Imre, Bp., 1983. 60.
28  Lázár Miklós: Erdély főispánjai (1540–1711). Bp., 1889. 96. (továbbiakban Lázár, 
1889.)
29  R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások. Az erdélyi fejedelemség a török kiűzésének 
korában, 1660−1711. Bp., 1984. 117. (továbbiakban R. Várkonyi, 1984.)
30  Uo. 88.
31  Uo. 89.
32  Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Bp., 2002. 173. (továbbiakban Oborni, 2002.)
33  Uo.179.
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gazdasági intézkedéseket vezetett be, pl. hathatósan ellenőrizte a pénzve-
rést, új adókat vezetett be, de még így is sok pénzre volt szükségük.34 A 
rendkívüli kiadások előteremtésének egyik eszköze lehetett vagy legalább-
is némi hozzájárulást jelenthetett a zálogbirtokok után befolyó összeg. 

Az oklevelek szövege természetesen formulákra épült és nagyon 
hasonlított a korábbi fejedelmek és fejedelemasszonyok által kiadot-
takra. Az oklevélben először a tituláció, majd az adományozott neve, 
az oklevéladás oka szerepelt. A zálogot az adományozott és – ha volt 
– annak felesége élete végéig kiválthatatlanul kapta, melyet elviekben 
az adományozó engedélyével két ágon levő maradékaira is örökíthetett. 
Egyes oklevelekben az általános conditiók, mint pl. a jövőbeni hűséges 
szolgálat mellett speciális feltételek is szerepelnek, melyeket be kellett 
tartania az adományozottnak, így például a fejedelemasszony Boér István 
záloglevelében kikötötte, hogy az ő számára is halásszanak majd. 

1. táblázat: Falvakra vonatkozó záloglevelek35363738394041

A kiadás dátuma Az adományo-
zott neve

Birtok Zálogösszeg

1664. május 13. Gyulai István Ohaba 2000 forint35

1664. május 17. Csókási Katalin Lupsa 800 forint36

1666. december 23. Teleki Mihály Felsőárpás 3000 forint37

1668. október 9. Boér István Herszény falu fele 1500 forint38

1669 körül Teleki Mihály Opra Kercsesora 3000 forint39

1673. április 9. Teleki Mihály Sztrezsa Kercsesora 3000 forint40

1680. április 2. Naláczi István Thodoricza 5000 forint41

34  Uo. 173.
35 Ugyanakkor a zálogosításra már egy február 24-i feljegyzés is utal: MNL OL, F 
234. Fasc. 454. A. 1664. 
36 MNL OL, F 234. Fasc. 429. A. 1664.
37 MNL OL, P 657.  Teleki család marosvásárhelyi levéltára – Joglevelek. (továbbiak-
ban MNL OL, P 657.) Nr. 5375. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály. 
(Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig). Bp., 1972. 302. (továbbiakban Trócsányi, 1972.) 
38 MNL OL, P 1979. Boér család. 6. doboz
39 EOE XIV. 396. Ugyanakkor Trócsányi, 1972. 302. úgy tudja, hogy a birtok 1673 
körül került Telekihez.
40 MNL OL, P 657, Nr. 5357−5358. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 302.
41 Bornemissza Anna királyi könyve, 1680. április 2.; MNL OL, F 234. Fasc. 460. A. 
1680. Később a családtagok javára is megerősítik: Uo. Fasc. 460. B. 1688.
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1680. május 25. Fráter István Holbák 800 forint42

1683. március 1. Teleki Mihály Alsóárpás 4500 forint43

Mivel igen nagyszámú adományról van szó, az áttekinthetőség ér-
dekében érdemes azokat típusuk szerint bemutatni. A fejedelemasszony 
összesen 9 falura adott zálogjogot a források tanúsága szerint. A legtöbb 
falut Teleki Mihály szerezte meg, összesen négyet, Alsó- és Felsőárpást, 
valamint Opra- és Sztrezsa Kercsesorát; de az adományozottak között 
megtaláljuk Boér István fogarasi udvarbírót, Fráter István huszti vice-
kapitányt vagy Naláczi Istvánt is, aki Thodoricza birtokát szerezte meg 
hűséges szolgálata, a veszedelmek vállalása miatt. Naláczi a birtok elnye-
résekor főudvarmester, Hunyad- és Zaránd vármegye főispánja, a dévai 
vár főkapitánya és Apafi Mihály belső tanácsosa volt. Pályáját aludvar-
mesterként kezdte, a fejedelemtől sok birtokot kapott. Teleki politikájá-
nak feltétlen híve volt.42 43

44 

2. táblázat: Házakra vonatkozó záloglevelek4546474849

A kiállítás dátuma Adományozott 
neve

Ház Zálogösszeg

1665. március 27. Csókási Katalin Kucsulata 200 forint45

1680. február 25. Carsai András Fogaras
(Bethlen utca; a ház 
felét szerezte meg)

150 forint + 
az ott lévő ház 
megbecsült ára46

1680. május 25. Győri Mór Fogaras 
(Kis Galacz utca)

300 forint47

1681. március 20. Inczédi Pál Kucsulata 200 forint48

1684. április 21. Inczédi Pál Fogaras (Mondra 
utca)

300 forint49

42 Uo. 1680. május 25. 
43 MNL OL, P 657, Nr. 5406. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 303. 
44  Fehér János: Teleki Mihály udvartartási naplója. Kolozsvár, 2007. 590. (további-
akban Fehér, 2007.); Lázár, 1889. 187.
45 MNL OL, F 234. Fasc. 459. A. 1665. 
46 Bornemissza Anna királyi könyve, 1680. február 25.
47 Uo. 1680. május 25. 
48 Uo. 1681. március 20.; MNL OL, F 234. Fasc. 459. D. 1681. A korábban édesany-
jának, Csókási Katalinnak juttatott ház zálogjogát szerzi meg.
49 Uo. 1684. április 21. 
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1686. május 22. Székely László Fogaras (a ház felét 
szerezte meg)

400 forint50

1687. február 18. Teleki Mihály Fogaras (Kis 
Galacz utca)

300 forint51

1688. március 10. Teleki Mihály Fogaras 300 forint52

505152Nyolc ház-elzálogosítás szerepel a forrásokban, ezekből hat Fogaras 
városára vonatkozik. Előfordult, hogy a fejedelemasszony csak egy fél 
házat vagy birtokot zálogosított. Fennmaradt egy olyan birtokadomány 
is, melyben a fejedelem felesége 1666-ban Hévizi István prokurátornak 
Fogaras városában adott egy házat. Ebben az oklevélben tulajdonképpen 
Báthori István Pankotai Borbély Andrásnak juttatott adományát erősítet-
te meg a fejedelemasszony, leszármazottjára vonatkozóan, hiszen Hévizi 
István felesége Pankotai Borbély Anna volt.53 Fogarasban mind Teleki Mi-
hály, mind Inczédi Pál két-két házat szerzett meg a fejedelemasszonytól. 
Utóbbi kucsulatai házának zálogjogát korábban anyja, Csókási Katalin 
bírta. A szintén váradi származású és Bornemissza Annával Telekihez ha-
sonlóan rokonságban álló Inczédi Pál komornyikként, kincstárnokként és 
táblai ülnökként is tevékenykedett.54 Teleki Mihály egyébként 1688-ban 
Inczédi fogarasi házát vette meg, így a zálogjogot megkapta a fejedelem-
asszonytól. 1686-ban Székely László is adományban részesült. A korábbi 
postamester ekkor a fejedelem belső tanácsosa, Kolozs megyei főispán, 
a kolozsvári vár praesidiumának főkapitánya volt.55 A ház zálogjogát 
érdemes szolgálatáért, idegen nemzetek között életének kockáztatásával 
megbizonyított hűségéért kapta 400 forintért. A fejedelemasszony azt is 
engedélyezte, hogy 100 forint erejéig új épületeket húzhassanak fel. Car-
sai András a defectus miatt visszaszállt fél ház zálogjogát hűséges, hasz-
nos szolgálatáért kapta, hiszen portai postaként tevékenykedett. Győri 
Mór pedig élete kockáztatásáért érdemelte ki a házat, melyhez malom is 
járt és arra is engedélyt kapott, hogy házánál sört és bort tarthasson.
50 Uo. 1686. május 22.; EREL, a Székely Alapítvány levelei. V. csomó, Nr. 190. 
51 Bornemissza Anna királyi könyve, 1687. február 18.
52 Uo. 1688. március 10.
53  MNL OL, R 298. Erdélyi iratok. II. sorozat 2. tétel, Nr. 1.
54  Magyar emlékírók 16–18. század. Névmagyarázatok. A válogatás, a szöveggon-
dozás és a jegyzetek Bitskey István munkája, Bp., 2000. Online: Magyar Elektronikus 
Könyvtár, http://mek.oszk.hu/06100/06187/html/mei16_18004/mei16_18004.html – 
2015. november 18.
55  Lázár, 1889, 67.
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3. táblázat: Portiokra vonatkozó záloglevelek5657585960616263

A kiállítás dátuma Adományozott 
neve

Portio Zálogösszeg

1665. június 16. Jenei Miklós Nagyvajdafalva 
(két portio)

500 forint56

1669. július 28. Veres Péter Nagyvajdafalva 1500 forint57

1676. február 21. Toroczkai Katalin Récse 3600 forint58

1681. március 21. Canthacuzenus 
Mihály, Cosztantin 
[!], Máté, Ordaki

Récse 3600 forint59

1684. január 28. Alvinczi Péter és 
Inczédi Pál

Bucsum 1000 forint60

1684. május 13. Bethlen Gergely Nagyvajdafalva 1500 forint61

1687. január 8. Boér Zsigmond Bethlen 
(fél portio)

200 forint62

1687. augusztus 27. Sárosi János Felsővenice 1000 forint63

Részbirtokból (portióból) nyolcat adott zálogba Bornemissza Anna. 
Jenei Miklós postamester szolgálatért kapta a nagyvajdafalvai portiokat 
1665-ben 500 forinton, de 1667-ben Bornemissza Anna már a duplájára 
emelte a zálogösszeget. Jenei Miklós csupán néhány évig élt a zálog-
joggal. Tőle Veres Péter fogarasi vicekapitány váltotta magához, de neki 
már 1500 forintot kellett letennie a birtokokért. 1684-ben jutott Alvinczi 
Péter prefektus és Inczédi Pál komornyik közös bucsumi portióhoz 
feleségeikkel együtt, akik mindketten Lipcsey lányok voltak. Boér Zsig-
mond fogarasi vicekapitány 1687-ben szerezte meg a bethleni portiót és 
ekkor emelte meg a fejedelemasszony Sárosi János felsővenicei portioja 
zálogösszegét 800-ról 1000 forintra. 
56 MNL OL, F 2. Prot. XIV. 161-163.; MNL OL, F 234. Lib. 2. Fasc. 6. A. 1667. A források 
az 1667-es zálogemelésre vonatkoznak, melyből kiderül, hogy az eredeti adományozás 1665-
ben történt, 500 forinton. 1667-ben 1000 forintra emelte a fejedelemasszony a zálogösszeget.
57 MNL OL, P 1239. 9. doboz, 1669. július 28. 
58 MNL OL, F 234. Fasc. 458. A. 1676.
59 Bornemissza Anna királyi könyve, 1681. március 21.
60 Uo. 1684. január 28.; MNL OL, F 234. Fasc. 476. A. 1684.
61 MNL OL, F 234. Fasc. 439. C. 1684. 
62 Bornemissza Anna királyi könyve, 1687. január 8.
63 Uo. 1687. augusztus 27. Korábban 800 forinton bírta. Ugyanerre vonatkozik: MNL 
OL, F 234. F. 472. I. 1687. 
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4. táblázat: Fundusokra vonatkozó záloglevelek
A kiállítás dátuma Az adományozott 

neve
Fundus Zálogösszeg

1670. április 16. Cserei János Fogaras 145 forint64

1675. december 6. Váradi Gyulai István, 
Horváth János és 
István

Bethlen 500 forint65

1680. április 2. Dilifi János Dilif 300 forint66

1687. február 15. Pernyeszi Zsigmond Fogaras 300 forint67

64656667A házakhoz hasonlóan házhelyeket (fundusokat) is nagyrészt Fo-
garas városában szereztek az arra érdemesek, így Cserei János fogarasi 
vicekapitány, Pernyeszi Zsigmond hopmester vagy Dilifi János deák, a 
havasalföldi vajda híve, aki nemessége mellé birtokot is kapott. Váradi 
Gyulai István Horváth Jánossal és Istvánnal közös fundust szerzett 
Bethlenben.

Amennyiben az egyes adományokat átvizsgáljuk és elemezzük, 
nyilvánvalóvá válik, hogy az adományozottak közül Teleki Mihály volt 
a legnagyobb birtokszerző, hiszen négy falut és két házat szerzett meg 
az évek alatt. Teleki talán élete legjobb döntését hozta meg azzal, hogy 
rokona, Bornemissza Anna és a fejedelem, Apafi Mihály pártjára állt. Ad-
dig ugyanis egy birtokait vesztett familiáris volt csupán, majd élete vége 
felé Erdély egyik legnagyobb birtokosa lett.68 R. Várkonyi Ágnes szerint 
Teleki Mihály tudatos birtokstratégiát folytatott:69  „A pályáját még szinte 
birtoktalanul kezdő Teleki Mihály javarészt katonai és hivatali érdemei 
segítségével szedte össze birtokait. Nagyon céltudatosan építette ki bir-
tokrendszerét, mégis mire Erdély leggazdagabb főura lett, földvagyonát 
részbirtokok sokasága alkotta.”70  Bár itt meg kell jegyezzük, hogy Tró-
csányi Zsolt szerint − aki Teleki pályájának kiváló ismerője volt −, politi-
kai és diplomáciai befolyása nagyobb hatalmat biztosított számára, mint 

64 MNL OL, P 1239. 9. doboz. 1670. április 16. 
65   MNL OL, F 234. Fasc. 433. B. 1675. 
66 Bornemissza Anna királyi könyve, 1680. április 22.
67 Uo. 1687. február 15. 
68  Trócsányi, 1972. 300.
69  Ugyanezen a véleményen van Szentgyörgyi, 1972. 105. is.
70  R. Várkonyi, 1984. 67. 
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az birtokai arányából következett volna.71 Ugyanakkor a Fogaras-vidéki 
birtokai azért is fontosak voltak, mert a fejedelmi pár szerette Fogarason 
tölteni az időt, így halaszthatatlan ügy esetén gyorsan értesíthették a kö-
zelben tartózkodó Telekit.72 

Fogaras-vidéki birtokszerzését 1666-ban kezdte meg, Felsőárpás 
birtokának elnyerésével 3000 forinton. 1669 körül szerezhette meg Opra 
Kercsesorát 3000 forinton, majd 1673-ban Sztrezsa Kercsesorát ugyan-
ennyiért. Trócsányi nagyon helyesen látta azt is, hogy Teleki Mihály az 
egyes belső válságokhoz kötődően emeltette birtokai zálogösszegét a 
fejedelemasszonnyal, így pl. a Bánffy Dénes-válság idején – 1674. de-
cember 10-én – a Bornemissza Annától addig megszerzett fogarasföldi 
birtokai, Sztrezsa- és Opra Kercsesora, valamint Felsőárpás együttes, 
9000 Ft-os zálogösszegét növeltette 10000 forintra.73 Ekkor szerzett 
egyébként a fejedelemasszonytól reversalist is, amiben ígéretet kapott 
arra, hogy Szilvási Bálint halála után kiválthatja a birtokot.74 „Annakoká-
ért Fejérvármegyébe Fogaras földén AlsóÁrpás nevű falunkat, (mellyet 
bizonyos summáig nemz[e]tes Szilvási Bálinth hívünk[ne]k conferáltunk 
volt) megengedtük, hogy az mikor ők[e]g[ye]lme akarja, kiválthassa, és 
hogy megnevez[et]t Szilvási Bálint hívünk[ne]k, sem magán[ak] újjob-
ban [!] meg ne adgyuk, sem ne supernescribálljuk másnak sem confe-
rállyuk; s ne is conferálhassuk nagyobb bizonyságh okáért ezen pecsétes 
és subscriptos levelünkbe[n] ők[e]g[yel]lmét assecurállyuk.”75 Szent-
györgyi Mária szerint Teleki Mihály más birtokok esetében is szerzett 
reversalist arról, hogy a birtokot „akkori birtokosaitól csak ő vagy utódai 
válthatják magukhoz.”76  Alsóárpás birtokát Teleki Mihály Szilvási Bá-
lint halála után, 1683-ban váltotta ki annak családjától 1000 arany zá-
logösszegért, valamint a birtokon felhúzott épület árával, vagyis az 500 
forint megfizetésével. Bornemissza Anna így 1683. március 1-én 1000 
aranyban (vagyis 4500 forinton) inscribálta neki.77 1684. július 3-án a fe-
jedelemasszony több birtok zálogösszegét megemelte: Alsóárpásét 4500 
forintról 6000 forintra – a birtokra ekkor már ifj. Teleki Mihály is be 

71  Trócsányi, 1972. 300.
72  Uo. 301.
73  MNL OL, P 657. Nr. 5423. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 302. 
74  Uo. 302.
75  MNL OL, P 657. Nr. 5405. 
76  Szentgyörgyi, 1972. 106.
77  MNL OL, P 657. Nr. 5406. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 303. 

151

BORNEMISSZA ANNA FOGARASI ZÁLOGLEVELEI



van jegyezve –,78 a két Kercsesora és Felsőárpás zálogösszegét 10-ről 12 
ezer forintra.79 Négy nap múlva Felsőárpás 3000 forintos zálogösszegét 
Teleki a duplájára emelteti.80 1687–1688-ban egy-egy fogarasi házhoz is 
hozzájutott. 1687-ben Bornemissza Anna úgy rendelkezett, hogy a Teleki 
Mihály által megszerzett négy falu adójából minden évben elenged 20 
forintot birtokonként.81 A fejedelemasszony lekötelezettje volt Telekinek, 
hiszen Bornemissza Anna Monorát 1684-ben az ő anyagi segítségével 
tudta kiváltani.82 Teleki Mihály pályája az Apafi-korban egyébként a kő-
vári főkapitányságtól és különböző diplomáciai megbízatásoktól indult, 
mígnem belső tanácsos, Torda, Máramaros, Fehér vármegye főispánja, 
kővári és huszti főkapitány, 1681-től az erdélyi hadak főgenerálisa lett, 
1686-ban megszerezte Csík-Gyergyó-Kászonszék főkapitányságát és a 
fiscalis dézsmák főárendátora tisztségét is betöltötte.83 Hatalmának min-
denesetre stabil alapot nyújtottak megszerzett birtokai is. Annak ellenére, 
hogy a zálogbirtokok nagyfokú bizonytalanságot jelenthettek, pontosan 
Teleki Mihály esetében figyelhető meg, hogy az általa megszerzett bir-
tokok halála után is a család kezén maradtak, hiszen Teleki Sámuelnek 
ezeket az adományokat Mária Terézia átírta és megerősítette.84

Említésre méltó még Fráter István huszti kapitány zálogszerzése is. 
Az ő birtokhoz jutása azért különleges, mert megmaradt Bornemissza 
Annához intézett 1680. május 23-i supplicatiója is,85 melyben emlékez-
teti a fejedelemasszonyt arra, hogy Holbák falut neki ígérte három évvel 
korábban, az akkori tulajdonos, Belényesi Ferenc halála esetén. Borne-
missza Anna másnap kelt válaszában meg is ígérte neki 800 forinton, 
egy nappal később pedig már készen is volt a zálogbirtokra vonatkozó 
oklevél. Fráter István egyébként supplicatiójában a fejedelemasszony 
tudomására hozta azt is, hogy a birtokért egy jó ismerőse teszi majd le a 
zálogösszeget, ő maga pedig abból váltja majd ki máramarosi zálogbir-
tokait, vagyis a birtok haszonélvezője nem ő lett. Az adománylevélben 
a fejedelemasszony a praesidium megfelelő gondviselése mellett azt is 

78  Bornemissza Anna királyi könyve, 1684. július 3.; MNL OL, P 657. Nr. 4094. 
Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 303.
79  Uo.; MNL OL, P 657. Nr. 5424. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 302. 
80  MNL OL, P 657. Nr. 5406. Ugyanerre hivatkozik: Trócsányi, 1972. 302. 
81  Bornemissza Anna királyi könyve, 1687. április 11.
82  Trócsányi, 1972. 304.
83  Lázár, 1889. 125−126; Fehér, 2007. 31. Részletesen: Trócsányi, 1972. 
84  MNL OL, P 657. Nr. 4094. 
85  MNL OL, P 1239. 9. doboz. 1680. május 23−24. 
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kiemelte, hogy bizonyos tanácsurak közbenjárására is adta a birtokot. A 
„tanácsúr” mögött Teleki Mihályt kell sejtenünk, aki közvetlen felettese 
volt Fráternek. Ezek szerint a záloglevél elnyeréséhez lényeges lehetett a 
kérelmező folyamodványa, illetve egy befolyásos személy közbenjárása. 
1683-ban Fráternek egyébként azt is sikerült elérnie, hogy Bornemissza 
Anna a korábbi zálogösszeget 1000 forintra emelje.86 Emelést pl. akkor 
lehetett kérni, ha a zálogbirtokos újabb épületet húzott fel a birtokra, 
vagyis növelte annak értékét.

Bornemissza Anna záloglevelei annál is értékesebbek, mivel ennyi 
adománylevél egyik erdélyi fejedelemasszony után sem maradt meg. Bár 
az Erdélyi Királyi Könyvek között Bornemissza Anna nagy elődjének, 
Lorántffy Zsuzsannának is maradtak adománylevelei, azok gyakran nem 
is erdélyi, hanem magyarországi, inkább a családi magánbirtokaihoz kö-
tődnek. II. Rákóczi György adja zálogba a felsőszombatfalvai birtokot 
és édesanyját, aki akkor a fejedelem özvegyeként birtokolta a fogarasi 
uradalmat, csak a terület birtokosaként említi meg.87 Bornemissza Anna 
más jellegű, sokkal önállóbb gazdasági aktivitását leginkább precízen 
vezetett gazdasági naplói, valamint az itt ismertetett záloglevelei is mu-
tatják – még akkor is, ha ezek törvényerőre emelkedéséhez a fejedelem 
beleegyezésére, valamint az országgyűlés megerősítésére is szükség volt. 
A zálogbirtokok mind az adományozott, mind az adományozó számára 
nagy jelentőséggel bírtak. A birtokos – jelen esetben a fejedelemasszony 
– azonnali jövedelemhez jutott a zálogösszegnek köszönhetően, ráadá-
sul a zálogbirtokost lekötelezettjévé is tette. Az adományozott, bár nem 
ingyen jutott a birtokhoz, mégis élvezhette a birtok jövedelmeit és esetle-
gesen hatalmi súlyát is növelhette, hiszen a birtokok megszerzése egyes 
tisztségek vállalásához is elengedhetetlen volt. 

melléklet:
Fogaras, 1683. március 1.88

Nos Anna Bornemisza Dei Gratia Principissa Tra[nsylvaniae] par[tium] 
Regni Hung[ariae] D[omi]na et Siculor[um] Comitissa memoriae com-
mendamus tenore praesentiu[m] significantes, quibus expedit universis. 

86  Bornemissza Anna királyi könyve, 1683. július 11.; MNL OL, F 234. Lib. 2. Fasc. 
10. A. 1683. 
87  MNL OL, F 2. Prot. XXIX. 363−365.  
88  Bornemissza Anna királyi könyve. A mindeddig közöletlen irat átírásánál Kovács 
András: Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei c. munkájában (Kolozsvár, 1998.) megje-
lent iránymutatást vettem alapul.
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Hogy miis az elébbi boldogh emlékezetű keresztyén Fejedelem Asszo-
nyoknak, kiknek Fagaras  várán és egész Fagaras földének tartományán 
törvényes biradalma s urasága volt, dicséretes példájokban gyönyör-
ködvén hasonló emlékezetes dolgok viselésével kíványuk  méltóságos 
hírünket terjeszteni. Megtekintvén azért tekintetes Széki Teleki Mihály, 
Méltóságos Fejedele[m] édes uram ők[e]g[ye]lme belső tanácsá[na]k, 
Thorda és Máramaros vármegyék főispányának, ugyan kővári és huszti 
főkapitányunk[na]k, az egész erdélyi hadak főgenerálissának  és az fis-
calis dézmák főárendatorának, kedves bátyánk uramnak mind vér, mind 
penig kötelessége szerént, méltóságos Fejedelem, édes ur[am] ők[e]g[ye]
lme fejedelmi terhes gongyaiban  s egyébiránt is akármely tekintetbeli 
dolgainkban, hozzánk meghmutatot[t] s gyakorlott, fegyhetetlen tökél-
letességet, és ennekutánnais  az k[e]g[ye]lme minden homály nélkül 
tündöklő hűségében megnyugot[t] elmével lévén. Annakokáért Fejér-
vármegyében Fagaras földén, ugyan Fagaras várához tartozó AlsóÁrpás 
nevű egész falunkat, mellyet  ennekelőtte néhai Szilvási Bálint hívünk 
külömb-külömbféle  szolgálattyáért, méltóságos Fejedelem, édes uram 
ők[e]g[ye]lme teczésébül érdemelvén életéigh bírt, és ezer vert arany 
summában maradékinak hagyot[t], kiktűl k[e]g[ye]lmes teczésünkbűl s 
engedelmünkből fen[n] említet[t] Teleki Mihály uram ezer igaz Ligában 
vert aranyokon kiváltot[t], minden név[v]el nevezendő külső-belső ha-
szonvehető helyeivel, és igaz határival s jövedelmeivel eg[g]yüt, meghírt 
Teleki Mihály uramnak ők[e]g[ye]lmének és ők[e]g[ye]lme házastársá-
nak, tekintetes Vér Judit As[s]zony[na]k életekig, mellyet  I[ste]n k[e]
g[ye]lmesen terjes[s]zen, kiválthatatlanul, az ők[e]g[ye]lme meghírt 
Teleki Mihály uramtúl származot[t] és I[ste]n k[e]g[ye]lmebűl szárma-
zandó, két ágon való maradékjok[na]k penig és legatari[usai]n[a]k megírt 
Teleki Mihály kedves bátyánk ur[am] ők[e]g[ye]lme szabados dispositió-
ja szerént az fen[n] említet[t] ezer jó Ligában vert aranyokban, azonkívül 
az ott való udvarház épületiért hitelesen letevendő s ezután ot[t] építendő 
épülitének [!] becsű szerént megfizetendő summában adtuk és zálagosít-
tottuk is az fel[l]yeb megírt mód szerént és summáb[an], bátorságossá 
és bizonyossáis  tevén ők[e]g[ye]lmét arrul, hogy megírt Teleki Mihály 
uramtul és ők[e]g[ye]lme szerelmes házastársátul azon meghírt Árpás 
nevű falut életekig sem magunk, sem fiscus vagy Fagaras várának s tarto-
mányá[na]k következendő ura s as[s]zonya, vagy másokis, az ki két rend 
szerént és valami módon azon falunak kiváltása illethetne, semmiképen 
ki nem váltjuk, ki nem váltják, sőt el nem ves[s]zük, s el nem veszik, az 
ők[e]g[ye]l[me]k ugya[n] Teleki Mihály uramtul származot[t] mindkét 
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ágon való maradékitól és legatáriu[sa]itól penig meghírt Teleki Mihály 
ur[am] ők[e]g[ye]lme szabados dispositiója fen[n]maradván nem külöm-
ben, hanem letevén és meghfizetvén elsőbben az fen[n] meghírt, ezer vert 
aranyokat jó Ligában és az ot[t] való udvarház épületiért attul való hiteles 
testimonialis szeré[n]t letejendő, sőt ezutánis ott építendő épületek[ne]k 
becsű szerént való árra  letétele után veszik el akárkik is. Melynek szentül 
való meg állására mind magunkat ígérjük, mind penig másokat, az kiket 
illet mind azokra kötelezünk ezen magunk méltóságos pecsétünk alat[t] 
költ levelünk[ne]k erejével. Datum in Arce nostra Fagaras die 1 Mens[is] 
Martii A[nn]o 1683.
B.
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