Szálkai Tamás

Az albisi Zólyomi család története
z Albisiak, késıbb albisi Zólyomiak majd
háromszáz éven keresztül Bihar és Szabolcs vármegyében – az Érmellék vidékén –
meghatározó szerepet játszottak, ennek ellenére
a család történetét átfogóan még senki sem dolgozta fel. A família a XIV. század második felében tőnik fel az oklevelekben. Hamar felemelkednek és a század végére már országos
szinten is ismertté válnak. Egyre gyarapodó birtokaik révén tekintélyük tovább növekszik. A
XV. században a királyi udvarban is gyakran
megfordulnak, ekkor már egyenesen a bárók
között tartják ıket számon. A mohácsi vész
századában az országot pusztító belsı ellentétek és a török hódítás megtizedelte a magyar
nemességet is. A família birtokai az éppen megszületıben lévı Erdélyi Fejedelemség, a Magyar
Királyság és a hódoltsági területek találkozásánál feküdtek, ennek ellenére a Zólyomiak átvészelve a nehéz idıket, ezután Erdélyben fontos
szerepet játszottak a nagypolitikában. A Bethlen
Gábor uralkodása és a halála utáni zavaros évek
még egyszer a Zólyomiak felemelkedését hozták, ami végül tragikus bukásukhoz is vezetett.
Jósika Miklós regényében a család leghíresebb
tagjáról, Zólyomi Dávidról emlékezett meg a
XIX. században.1

A család felemelkedése

A

Az Albisi család a XIV. század második felében jelent meg Bihar vármegyében, ám valószínőleg egyik nagy nemzetséghez sem tartozott. Nevüket Albis (Albeus, Albens) községrıl
vették – mely valószínőleg törzsbirtokuk volt –,
s amelyet jelentıs nemzetségi birtoktestek vettek körül. A szomszédos birtokosok között
olyan nagy nevek is voltak, mint az Ákos- és
Gutkeled nembeliek.2 A család elsı ismert tagja
Albisi László fia Márton mester (magister), aki
1362-ben, mint a nádor embere tőnik fel egy
perben.3 Majd 1385-ben második fiával, Dáviddal (I.) és rokonukkal Barsa nembeli Beke fıispán fiával együtt keverednek hatalmaskodási
perbe.4 Albisi Márton fiai Miklós (I.), Dávid (I.),
István és Lırinc mester voltak.5 Utóbbi rendszeresen, mint királyi ember6 (homo regius) – általában a váradi káptalan kiküldöttjeivel – mint
hiteles tanú szerepel az oklevelekben. A királyi
emberek mindig a megyei elıkelık közül kerül2
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tek ki, feladatuk általában határjárás, perbeidézés, tanúskodás stb. volt.7 Az Albisiak tekintélyét az is növelte, hogy 1373-tól folyamatosan új
birtokokat kaptak a királytól.
A család felemelkedésében nagy szerep jutott a fent említett Dávidnak (I.); ı veszi fel a
Zólyomi nevet is, az „albisi” azonban nemesi
elınévként továbbra is megmarad. Fényes hivatali pályája és az oklevelekben gyakran emlegetett érdemei bizonyítják, hogy Zsigmond király
bizalmát messzemenıen élvezte, hiszen a királyi
hivatalok még a XIV–XV. században is bizalmi
állásnak számítottak éppúgy, mint a megyék vezetı pozíciói. Valószínőleg fiatalon, mint apród
került a királyi udvarba.8 Albisi Dávid mester
1399-ben ifjabb Losonczi László szlavón bán
mellett vicebán és körösi ispán volt,9 majd Sárói
László mellett ismét ugyanebben a pozícióban
találkozunk nevével, azzal a különbséggel, hogy
itt már a zágrábi ispáni10 tisztet bírja. Pályája
csúcsára érkezett, mikor zólyomi ispánná nevezik ki (1393–1402);11 késıbb is gyakran, mint
volt zólyomi ispánt emlegetik. Emellett azonban fontos udvari tisztet is ellátott: 1393–1394
között Sárói László ajtónállómester helyetteseként12 királyi aludvarmester (vicemagister curiae regiae) volt. Ebben a minıségben, gyakran, mint
relator13 hitelesíti a királyi okleveleket, ezt követıen (1403–1404) Bihar vármegye ispánjaként14
tevékenykedik. Pályafutásának töretlen volta jelzi, hogy nem vett részt a király elleni összeeskü-

vésekben. Zólyomi katonai szolgálatait a király
gyakran igénybe vette, így egyik oklevelében
Zsigmond csehországi hadjáratában való részvételét emlegeti.15 A király azonban az ország határain belül is gyakran indított büntetı hadjáratokat, így például a hőtlen Losoncziak birtokában
lévı Valkóvár ostromára hívta Csáki Györggyel
és Kusalyi Jakcs Jánossal együtt.16 Annak ellenére, hogy Zólyomi további pozíciót már nem
kapott, 1428-ban bekövetkezett halálakor tekintélyes birtokokat hagyott utódaira (Tamás I.,
László II., Miklós II., Dávid II.).17
Fiai közül Tamás (I.) már 1417-ben, mint
udvari ifjú18 (iuvenis aulae) tőnik fel a királyi udvarban. Dávid fia Tamás a király kíséretéhez
tartozott és elkísérte Zsigmondot isztriai, németföldi, lombardiai, aragóniai, franciaországi
és angliai útjaira is.19 A király halála után a család nem esett ki a politikai vérkeringésbıl, ezt
bizonyítja, hogy a budai országgyőlésen Zólyomi Tamás neve is szerepel az V. László megkoronázását érvénytelenítı és I. Ulászlót elismerı
követek névsorában.20 Nem sokkal késıbb a
székesfehérvári országgyőlésen21 is feltőnik, ahol
a rendek megerısítik Ulászlót királyi jogaiban. A
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család pozícióit erısítendı22 feleségül vette a
Gutkeled nemzetség sárvármonostori ágából
származó Várdai Zsigmond leányát, Katalint23.
Dávid fia Dávid (II.) szintén a királyi udvar
tagja, 1433-ban udvari lovag (miles aulae). V.
Márton pápa egyik oklevelében24 1427-ben még
mint váradi nemes szerepel. Néhány évvel késıbb azonban már Csáki György fiával, Ferenccel együtt, mint „nobilibus baronibus Waradiensis”25
említik. A XV. században nem teljesen tisztázott, ki számít bárónak, de kétségkívül igaz,
hogy a pápákhoz benyújtott kérelmek – supplicationes – adatai gyakran nem fedték a valóságot.26 Ennek ellenére elmondható, hogy az albisi Zólyomiakat ekkor már a bárók között tartják számon. Ezt megerısíteni látszik az a tény
is, hogy Hunyadi Mátyástól 1460-ban várépítési
jogot nyernek,27 így Székelyhídon – a Zólyomi
birtokok központjában – felépülhetett váruk,
ami tovább növelte tekintélyüket. Zólyomi Tamás örökösei (László III., Péter, Tamás II., Dávid III.) 28 nem tudtak megegyezni a birtokok
felosztásán, ezért Hunyadi János kormányzó megparancsolta János váradi püspöknek és Csáki
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Ferenc bihari ispánnak, hogy tartsanak osztályt
(divisio) Zólyomi László (III.) és Dávid (III.) valamennyi birtokában.29 Úgy tőnik, a parancs nem
talált visszhangra, mivel a kormányzó újabb oklevélben30 szólítja fel Zólyomi Lászlót, hogy
osszák fel az örökséget. Valószínőleg késıbb
mégis sikerült rendezni a családi ellentéteket,
ugyanis a Pálóczi László országbíró elıtt zajló
perben László és Dávid, Szokoli (Zakoli) Miklóssal és Telegdy Miklóssal egyetemben, már
együtt fosztogatja a király (!) anyjának, Szilágyi
Erzsébetnek bihari birtokait (1464).31 A mindennapi élethez hozzátartoztak a különbözı
nemes családok egymás elleni hatalmaskodásai.
A XV. század második felében különösen sok
ilyen eset fordult elı Biharban. Mindenesetre a
fentebbi eset azt bizonyítja, hogy a Zólyomiak
is szívesen részt vettek hasonló vállalkozásokban, ám az is elıfordult, hogy ıket háborgatták,
így 1465-ben Zólyomi Tamás és Dávid a Paczali testvéreket pereli, mert azok a Csákiak parancsára birtokaikat dúlták.32 Ugyancsak Paczali
Márton, Tamás, László, Mihály, valamint a
gyakran hatalmaskodó Álmosdi Csire család33
tagja, Tamás ellen folytatnak vizsgálatot hasonló ügyben, a felperesek szintén Zólyomi Tamás
és Dávid. Még ebben az évben Guthi Zsigmond fia, Ferenc és Guthi János foglalják el
Vidteleket,34 ami ellen a Zólyomiak tiltakoznak.
A megyei közéletben fontos szerepe volt a fo29
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gott bíráknak, akik csak pénzbüntetés terhe mellett utasíthatták vissza megválasztásukat, mindenestre tény, hogy ebbe a pozícióba csak tekintélyes személyeket választottak. 1475-ben a
Guti Országh Mihály nádor elıtt zajló perben,
ami egyrészt Miklós váci püspök és ecsedi
Báthori István országbíró és családtagjai, másrészt a Károlyi család tagjai között – kétszáz
aranyforint terhe mellett – folyt; a vitás ügyeket,
Zólyomi Tamás és társai, mint fogott bírák ítélete alá bocsátották.35 1479-ben a szentjogi konvent elıtt Zólyomi Anna36 bátyja, Tamás javára
lemond öröklési jogáról.
Albisi Zólyomi László fiai János (I.) és Ferenc (I.) voltak. A családnak ez az ága igen korán fiú utód hiányában kihalt (1517).37
Tamásnak somlyói Báthori Antal leányától,
Erzsébettıl született gyermekei Miklós (III.), Dávid (IV.), György (I.) közül, különösen az elsı
játszott fontos szerepet az országos politikában.
Zólyomi Miklós (III.) nevével elıször 1480ban találkozunk, amikor a váradi káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy a parancsára lefolytatott nyomozás igaznak találta a vádat, mely szerint Zólyomi Kereki László ménesébıl 108 lovat hajtatott el.38 Az 1490. évi királyválasztó
országgyőlésen a bárók között foglalt helyet.39
A bárók törekvése a királyi tanács szőkítésére
1492-ben még nem járt sikerrel, Zólyomi Miklós

ekkor a világi urak között az ötvenedik helyet
foglalhatta el. Igaz, hogy ekkor még formailag
nem különböztették meg a bárókat és a nemesi
elıkelıket (proceres), de Zólyomi már inkább ez
utóbbihoz tartozott. Ezt bizonyítja, hogy késıbb köznemesi ülnökként40 vett részt a tanács
ülésein, majd 1492. március 7-én neve szerepel
abban az oklevélben,41 mely az Ulászló és a
Miksa közötti békét hitelesíti és kimondja a
Habsburgok trónöröklési jogát is. Az országgyőlésen Ártándi Pállal42 – aki késıbb a Zólyomiakkal is rokoni kapcsolatba kerül – együtt Bihar
vármegye követei. Ezután a századfordulón, a
tanácsba választott köznemesi ülnökökrıl készült listában43 is elıfordul a neve. Eközben a
megyei életben is igen aktív szerepet vállaltak a
Zólyomiak. A székelyhídi plébános, Bertalan segítségével Zólyomi Tamás (II.) özvegye, férje
adósságait megadja a hitelezı Köbölkúti Jánosnak.44 Álmosdi Csire Tamás panaszára 1498ban, Surányi János és Zólyomi Tamás fiai, Dávid (IV.) és György ellen folytatnak vizsgálatot.45
A dési polgárok 1502-ben Ulászlónál panaszt
emelnek, hogy privilégiumaik ellenére Zólyomi
Miklós székelyhídi birtokán vámot szedett tılük.46 Úgy tőnik, a felhívás nem hozta meg a
várt eredményt, mert 1517-ben II. Lajos Zólyomi Dávid (IV.) fiát, Jánost (II.) és Ártándi
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János. Ám nem sokkal késıbb az ítélethozatalt elhalasztották. A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. I–V. kötet. Szerk.: Géresi Kálmán. Budapest,
1882–1897. II. kötet. CCLXV. sz. és CCLXVI.sz.
Ld. 28. jegyzet.
Engel, Genealógia. Zólyomi (albisi)
A középkori Magyarország levéltári forrásainak
adatbázisa. CD-ROM. Budapest, 2001. Dl. 88645.
Kubinyi András: A királyi tanács köznemesi ülnökei a Jagelló-korban. In. Társadalom- és mővelıdéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér Emlékkönyv. Szerk.: H.
Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Budapest, 1984.
260. és Uı. Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. Ulászló idejében. Századok, 1988/1–2. III. Függelék, 208.

41

42

43
44
45

46

Kubinyi, 1988. III. Függelék, 208.
Arcanum DVD könyvtár III. Történelem. Budapest.
2004. (A továbbiakban DVD könyvtár III.) Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon. Szerk.: Czobor Béla–Szalay Imre.
Vegyesházi királyok kora. Politikai és társadalmi fejlıdés. Az oklevél fotómásolata: 139. ábra
A család történetére ld. Bárány Attila: Adalékok az
Ártándiak családi történetéhez. Turul, 2003/1–2. 25–
34. és 47. jegyzet.
Kubinyi, 1988. III. Függelék, 208.
Bunyitay, A váradi püspökség. III. kötet. 323.
DVD könyvtár IV. Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája. VI. kötet. Birtokosok, családok története.
L–Z. /Zólyomi.
DVD könyvtár IV. Szolnok–Doboka vármegye monográfiája. III. kötet. Írta: Kádár József. Deés

Pált rendelettel inti, hogy ne vámoltassanak és a
vámolásra vonatkozó iratokat mutassák fel. Ártándi felesége révén jutott rokonságba a Zólyomiakkal, ugyanis Telegdy Fruzsina korábban,
Zólyomi György és Dorogházi Krisztina fiának,
Lászlónak (IV.) volt a hitvese.47 Egyedül László
utódai vitték tovább a Zólyomi nevet.

A vész százada
A XVI. század elején a Dózsa György vezette felkelés a megyébe is begyőrőzött. A parasztlázadás a Zólyomiakat sem kímélte. Istvánffy
Miklós48 leírása szerint: „Lırincz pap, Dósa György
híve és legjobb barátja, zsákmányolás végett szerteszáguldana, a jeles és ısrégi nemes Zólyomy Miklóst három
testvérével otthon találván, a házat reá gyujtotta, és megégette családjával s mindazon drágaságaival együtt, miket a parasztok el nem rabolhattak.” Annak ellenére, hogy Istvánffy adatai nem pontosak, II. Lajos egyik oklevele mégis alátámasztja a pusztítást. A Zólyomiak 1520–ban, a váradi káptalan
útján korábbi birtokaikra új adományt49 (nova donatio) kaptak az uralkodótól. Ezek után nem
csoda, hogy a rokoni szálak erısítése nagyon
fontos volt a vérveszteségek pótlására. Az Ártándiakkal való kapcsolat elmélyítésére, Zólyomi Miklósnak Homonnai Drugeth Borbálától50
született fia Ferenc (II.) 1536-ban feleségül vet-

te Ártándi Annát.51 Ferenc testvére Katalin, aki
Sarmasági János bihari birtokos hitvese volt,
majd annak halála után Zsombori Mihállyal kötött házasságot.52 I. Ferdinánd király ítéletlevele
alapján, Zsombori Mihályné Albisi Katalin leánynegyedét (quarta puellaris) az egyébként rokon
Homonnai Drugethek jogtalanul tartják viszsza.53 Dávid (IV.) felesége Rápolti Katalin volt,
akitıl János (II.) nevő fia született. Utóbbi hitveséül, a tekintélyes Martonosi Pestyéni Gergely54 lányát, Katalint választotta. Mivel fiuk
nem született, ezért lányukat, Klárát, 1535-ben
fiúsítják (praefectio). Elsı férje, Makófalvi Makó
Gergely fia Miklós55 hamar elhunyt. Miután második férje, Paksy Ferenc is meghalt, a házasságai révén jelentıs vagyont győjtı Varkocs Tamás56 veszi el. Az atyafiságot és a tekintélyes
családfı hiányát kihasználva, Pestyéni Gergely
mindent megtett azért, hogy az albisi Zólyomiak
vagyonát megszerezze. Sikerült is elérnie Szapolyai Jánosnál,57 hogy Székelyhídat és a hozzá tartozó birtoktesteket – amiket ekkor zálogban bírt
– a király neki adományozza. A birtokokra azonban Bajoni Benedek58 is szemet vetett, mert Zó51
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Enge, Genealógia. Ártándi. Uo.: Csanád nem 1. Fıág
2. tábla: Telegdi
Istvánffy Miklós: A magyarok történetébıl. Ford. Juhász László. A szöveget válogatta, a bevezetést és a
jegyzeteket írta Székely György. Budapest, 1962. 60–
61. Ezzel szemben Szerémi Sólyom várának feldúlását említi. Szerémi György: Magyarország romlásáról.
Erdélyi László fordítását átdolgozta Juhász László. A
bevezetést és a szövegmagyarázatokat írta Székely
György. Budapest, 1961. 70.
A középkori Magyarország levéltári forrásainak
adatbázisa. CD-ROM. Budapest, 2000. Dl. 72192.
Homonnai Druget Simon pohárnokmester és Bebek
Zsófia lánya. Engel, Genealógia. Druget 2. tábla: Homonnai
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Bárány Attila: Adalékok az Ártándiak családi történetéhez. Turul, 2003/1–2. 26.
Kis Bálint: A Sarmasági család. Turul, 1900/4. 180. és
Engel, Genealógia. Brassói-rokonság 1. tábla: Zsombori (Zombori)
Magyary Károly: Regesták Alsófehérvármegye levéltárából. Történelmi Tár, 1907. 108.
Szapolyait támogató politikus, 1530–40 között országbíró. Markó László: A magyar állam fıméltóságai
Szent Istvántól napjainkig. Budapest, 2000. 274–
275.
Makó Gergely az 1505. évi rákosi győlésen Csanád
megye követe. Makay Dezsı: A Csanád nemzetség
Waffa és Bogyoszló vonala. (Elsı közlemény). Gergely ága. Turul, 1896/1. 31.
Második felesége Telegdy Katalin volt, késıbb a Telegdy-birtokok egy részére is ráteszi a kezét. Uo.
Bunyitay Vince: Az egyedi apátság története. Nagyvárad. 1880. 7.
Bajoni Benedek a XVI. század elsı felében jelentıs
vagyont győjtött. Szapolyai Jánost támogatta, ám
annak halála után Ferdinánd mellé pártolt, miköz-
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lyomi Miklós lánya, Katalin tiltakozásában59 már
ıt is tiltja a terület megszerzésétıl. Végül a század közepére rendezıdött a helyzet és a birtokok nagyrészt visszakerültek a Zólyomiakhoz,
akik még ekkor is Bihar vármegye tizenöt leggazdagabb családja közé tartoztak.60
Albisi Zólyomi László (IV.) fiai, Mihály, Ferenc és Tamás (III.).61 Lánya, Katalin Forgách
Zsigmond felesége62 lett. Zólyomi Tamás szerepel a Bajoni Zsófia részére 1575-ben kiállított
oklevél regesztájában, megnevezése egregius.63 Felesége Csáky Kata volt. Az 1588-ban elhunyt
Zólyomi Tamás egész alakos sírköve (1. kép) –
mely ma is a székelyhídi református templom
falában látható – a család gazdagságáról árulkodik. Zólyomi teljes páncélzatot: sima mellvasat
és rákozott derékvértet visel, ami alól elıtőnik a
sodronying. Karjait és lábait lemezes vértezet
takarja, lábfején rákozott vassaru. Sisakja magyaros típus, az áll védelmét alulról a mellvashoz
erısített állvért biztosítja. Jobb oldalán egyenes
pallos, mellére hajtott baljában tollas buzogányt
tart. A sírkı kivitelezése és a Zólyomin látható
viselet erıteljes hasonlóságot mutat Varkócz
Kristóf64 késmárki sírkövével.
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ben Izabellát is szolgálta. Szádeczky Lajos: A NagyKárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. A Bajoni
családról. (Könyvismertetés). Turul, 1885/1. 38.
Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzıkönyvei (1289–1556). I–II. Budapest. 1990. II. kötet. 4586. sz.
Jakó, i. m. 190.
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I–XII. kötet. Pest, 1857–1865.
XII. kötet. 425.
Gyermekeik közül Ferenc váradi püspök és történetíró, Imre trencséni fıispán lett. DVD könyvtár
III. Magyar történeti életrajzok. (továbbiakban
MTÉ) Forgách Ferenc 1535–1577. Elsı könyv. Ifjú
évek.
Királyi Könyvek. 1–9. kötet. 1527–1647. CD-ROM.
Budapest. 2001. A 57-Magyar Kancelláriai LevéltárLibri regii-4. kötet-6–8.
Csoma-Csergheı: Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. Budapest, 1890. 89–93.

1. kép. Zólyomi Tamás sírköve

Tamás gyermekei György (II.), László (V.),
Anna (II.), Magdolna és Miklós (IV.).65 Utóbbi
részt vett a csapatok győjtésében Homonnai
Bálinttal és Rákóczi Lajossal együtt a goroszlói
csatára való felkészülés során.66 Ám nem sokkal
késıbb (1604 elıtt) meghalt. Tartozásainak törlesztésére özvegye, Daróczy Zsófia 1604. júniusában pecsétes hitlevelével vállal garanciát, nem
fizetés esetére a hitelezı Gyulafi László a hitelösszeget „jobbágyain és maradékain megveheti.”.67
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Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. kötet. 425.
DVD könyvtár III.; Bánlaky József: A magyar nemzet
hadtörténelme. 14. A török hatalom hanyatlása. III.
A hosszú (15 éves) török háború idıszaka. 11. Az
1601. évi hadjáratok. d) Az erdélyi hadjárat. A goroszlói csata 1601. augusztus 3.-án.
DVD könyvtár IV.; Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája. VI. kötet. Birtokosok, családok története.
L–Z. /Zólyomi.

Az utolsó Zólyomiak
Albisi Zólyomi Tamás fiának, Miklósnak a
gyermekei Erzsébet és Dávid (V.).68 A kicsapongásairól is híres Zólyomi Erzsébet, állítólag
Báthori Gábor erdélyi fejedelem szeretıje volt.
Botrányos viselkedése az 1614-es medgyesi országgyőlésen is vita tárgyát képezte.69 Házasságai sem voltak szerencsések. Elsı férje Szerdahelyi Imrefi Mihály volt, ennek halála után Gavrilǎ Movilǎ70 havasalföldi vajdához ment hozzá.
Késıbb Kolozsvári Bornemissza László hitvese
lesz. Zólyomi Erzsébet a késıbbiek során merényletet szervezett Rákóczi György ellen Sólyomkı várában, amely végül meghiúsult.71 Az
eset után mégis sikerül kiegyeznie Rákóczival:
Erzsébet továbbra is megtarthatja a várat, ám
halála után a fejedelem a Zólyomi-örökösöktıl
25 000 forintért megvásárolja.72
Zólyomi Miklós korai halála után fia, Dávid
a fejedelmi udvarba került73 és ott nevelkedett.
Részt vett Bethlen Gábor fejedelem II. Ferdinánd elleni hadjárataiban (1619, 1623, 1626);
1626-ban már az udvari és mezei hadak fıkapitánya és háromszéki fıkapitány.74 Ezután sorra
kapta a birtokadományokat, így néhány év alatt

Erdély egyik legbefolyásosabb embere lett. Ebben minden bizonnyal közrejátszott az is, hogy
felesége Bethlen Kata,75 a fejedelem unokahúga
volt; de a rossz nyelvek szerint gyengéd kapcsolat főzte sógornıjéhez, Széchy Máriához76 is.
Az 1627-ben a szultáni athnamét átvevı küldöttség tagja ifjabb Bethlen Istvánnal, Csáky
Györggyel és Gyulafi Sámuellel együtt.77 Bethlen
Gábor halála után hamar szembekerült Brandenburgi Katalinnal, mivel az a megüresedett kıvári
kapitányságot kegyencének, Csáky Istvánnak
ajánlotta fel. Az viszont nem fogadta el, mivel a
hadak Zólyomi kezében voltak, ezért Brandenburgi Katalin „becsületes hívünknek tekéntetes és ngos
albisi Zólyomi Dávidnak” adományozta.78 Brandenburgi Katalin bukása után megindult a harc
a fejedelmi trónért. Ifjabb Bethlen István és Zólyomi személyesen hívták meg Rákóczi Györgyöt a trónra. Mire Rákóczi hadaival bevonult
Váradra, a korábbi kormányzót, idısebb Bethlen Istvánt fejedelemmé választották a rendek.
A kényes helyzetet végül ifjabb Bethlen István
oldotta meg.79 Zólyomi Dávid késıbb Kolozs
vármegye fıispáni tisztét kapta, feladatát 1632–
1633 között80 látta el. Egy korábbi határmenti
incidens81 miatt, Esterházy nádor megverte a
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Zólyomi Dávid a kor egyik jelentıs személyisége
volt, alakja minden XVII. századdal foglalkozó történeti munkában szerepel. Külön tanulmányban taglalja Zólyomi pályafutását: Gyalókay Jenı: Albisi Zólyomi Dávid. Századok, 1917. 137–152. és 243–259.
Erdélyi országgyőlési emlékek történeti bevezetésekkel. Budapest, 1884. Szerk.: Szilágyi Sándor. (A továbbiakban EOE.) VII. kötet. 1614–1621. 102.
A korabeli Erdélyben néhány román nemzetiségő
politikus komoly pozíciókat is elfoglalt. Zólyomi Erzsébet férjével a Hátszegen élt, s gyakran fogadtak
erdélyi emigránsokat. Erdély története. I–III. kötet.
Budapest, 1986. Szerk.: Köpeczi Béla. (Továbbiakban
Erdély tört.) II. kötet. 745.
EOE. X. kötet. 1637–1648. 44.
1639. december 29. EOE. X. kötet. 1637–1648. 44.
Erre utal Bethlen Gábor oklevelének egyik kivonata.
EKK. 10–19. Libri regii-19. kötet-200–201.
Gyalókay Jenı: Albisi Zólyomi Dávid. Századok, 1917. 139.
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Maga Bethlen Gábor emelte be családjába Zólyomit.
Erdély tört. II. kötet. 688. és Hajdú-Bihar megyei
Levéltár. (Továbbiakban HBmL.) IV. 12. b. 2. 66.
csomag. Leszármazási táblák. Bethlen család.
Férje ifjabb Bethlen István 1632-ban halt meg. A
„murányi Vénusz” a késıbbi nádor, Wesselényi Ferenc szeretıje, majd felesége lett. Nagy Iván: A murányi Venusról. Századok, 1867. Elsı füzet. 53.
Gyalókay Jenı: Albisi Zólyomi Dávid. Századok, 1917. 139.
Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fıispánjai 1526–1848.
Budapest, 1994. 155.
A budai pasánál kijelenti, hogy apját a katolikusok
választották meg, szemben a protestáns Rákóczival.
Török nyomásra az idıs Bethlen lemond, Rákóczit
1630. december 1-jén megválasztják fejedelemnek.
Erdély tört. II. kötet. 691.
Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fıispánjai 1526–
1848. 148.
A kállóiak és a böszörmények közti konfliktusban Esterházy elıbbieket támogatta, míg utóbbiak Zólyomitól
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hajdúk csapatait és félı volt, hogy Erdély ellen
vonul. Zólyomi és az ifjabb Bethlen a támadást
megelızendı, az erdélyi seregekkel Rakamaznál82 legyızte a nádori hadakat. Rákóczi György
megrettenve Zólyomi népszerőségétıl,83 ıt rendelte a Nagy Ambrus vezette parasztok leverésére, akik a fejedelem szövetségére számítottak,
egy esetleges nádori támadással szemben. Túlzott politikai ambíciói és befolyása miatt Rákóczi
bizalma olyannyira megrendült Zólyomiban,84
hogy az reversalist adott a fejedelemnek: ha hőtlenségbe esnék, jószágait kobozzák el. Ennek
ellenére 1632–33 folyamán több ízben is Rákóczi háta mögött tárgyalt, többek közt Wallenstein császári generálissal, Gusztáv Adolf svéd
király magyarországi megbízottjával, Strassbourg
Pállal és a törökökkel is. Ezért a fejedelem elfogatta és 1633 augusztusában a gyulafehérvári
részgyőlésen hőtlenségi pert (nota infidelitatis)85
indítottak ellene. Itt Zólyomi kijelentette (augusztus 23.), hogy Rákóczi György nagylelkőségében bízik, végül (augusztus 31.) az országgyőlés
igaznak találva a vádakat, törvényben86 mondta
ki bőnösségét. A fejedelem halálbüntetését fogságra enyhítette, amit Kıvárban töltött. Itt halt
meg 1649. augusztus 1-én, birtokainak egy részét özvegye megtarthatta.
Halála után két gyermeket hagyott hátra: Miklóst (V.) és Krisztinát, aki Perényi Gábor felesé-

ge87 lett. Idısebb Bethlen István végrendeletében a még gyermek Zólyomi Miklósra egy
drágakövekkel kirakott lószerszámot és nyerget,
egy aranyozott kardot zöld bársonytokkal; apjának Zólyomi Dávidnak egy hiúzbırrel bélelt,
zöld, angol posztóból készült mentét hagyományozott.88 A politikai életben Zólyomi Miklós
1657-ben tőnik fel, nem sokkal késıbb már fejedelmi tanácsos (consiliarius). Hunyad vármegye
örökös fıispáni tisztét töltötte be, kisebb megszakításokkal, 1658–166389 között; ugyanekkor
Zaránd megye fıispánja is.90 II. Rákóczi György
halála után a trón betöltéséért vívott harcban
Barcsay Ákost támogatta,91 ezért Kemény János
hatalomra kerülése után Husztra92 menekült;
ekkor Ali budai pasa levelében93 arra biztatja,
legyen Erdély fejedelme. Apafi Mihály fejedelem uralkodása alatt ellene is nota-per indult.
Az országgyőlés törvénybe94 iktatta bőnösségét:
birtokait elkobozták és 1664-ig Fogaras várában
kellett raboskodnia, ekkor fejedelmi amnesztiát95 kapott és kiszabadult. 1667-ben megpróbálta birtokait visszaszerezni, de nem járt sikerrel,
ezért Konstantinápolyba ment, támogatást sze87
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kértek segítséget, aki szétveri a nádori hadakat. Gyalókay
Jenı: Albisi Zólyomi Dávid. Századok, 1917. 145.
A csata szeptember 9-én kezdıdött és két napig tartott. Magyarország története tíz kötetben. Budapest,
1985. Szerk.: Pach Zsigmond Pál. (A továbbiakban
Mo. tört.) 3/1. kötet. 868.
Rákóczi féltette trónját Zólyomitól, aki a Habsburgok elleni harcai miatt egyre népszerőbb lett. Mo.
tört. 3/1. kötet. 882.
Konstantinnápolyban Zólyomi estleges fejedelemmé
tételét sem zárták ki. Erdély tört. II. kötet. 863.
EOE. IX. kötet. 1629–1637. Zólyomi Dávid notapere. 340–376.
1633: VI. articulus. Uo. 379.
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HBmL. IV. 12. b. 2. 66. csomag. Leszármazási táblák. Bethlen család.
DVD könyvtár IV. Ifj. Reiszige Ede: Bihar vármegye
története. II. A mohácsi vésztıl a szatmári békéig. 3.
Közállapotok és mővelıdési viszonyok a XVI–XVII.
században. 541. In: Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu.
Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fıispánjai 1526–1848. 146.
Lázár Miklós: Erdély fıispánjai. Századok, 1889. 35.
LázárMiklós: Erdély fıispánjai. Századok, 1889. 35. és
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. kötet. 426.
Majd Rhédey Ferenc tartotta itt ırizet alatt. Lázár
Miklós: Erdély fıispánjai. Századok, 1889. 35.
Másolatban fennmaradt levél. A lıcsei bizottság jelentései. Pauler Gyula jelentése. Századok, 1872. Nyolczadik füzet. 528. Szalárdi is említi: Szalárdi János siralmas magyar krónikája. Budapest. 1980. Sajtó alá
rendezte, a bevezetı tanulmányt és a jegyzeteket írta
Szakály Ferenc. 651–653.
1662: XVII. articulus. EOE. XIII. kötet. (1661–
1664) 131.
EOE. XIII. kötet. (1661–1664) 280–281.

rezni a Portától.96 Ellenségei távollétét használták fel arra, hogy újabb hőtlenségi pert97 indítsanak ellene, melynek során fej- és jószágvesztésre ítélték. 1678-ban Béldi Pál kéri fel, hogy foglalja el a fejedelmi trónt, ám ekkor a Portától már
nem kapja meg a kellı támogatást,98 sıt az erdélyi rendek megvádolták a Thököly-féle felkelés
támogatásával is, ami végképp meghiúsította
visszatérési szándékait,99 pedig idıközben – idısebb Bethlen István halála után – Hunyad vármegyében örökölt birtokokat.100 Az emigrációból egyik török ismerısének írta Budára 1673ban: „(…) ha azt akarja, hogy leveleit én is elolvassam
és választ is tegyek, magyarul írjon.”101 Elsı felesége
karatnai Alia Sámuel és Lorántffy Kata lánya, Mária, akivel 1647-ben102 házasodott össze, majd néhány évig Micskén éltek,103 aztán elváltak. A Rákóczi Györggyel való viszony rendezését is jelentette ez a frigy, mivel Alia Mária Rákóczi feleségének unokahúga volt. Késıbb bribéri Melith Klára104 lesz a felesége. Gyermeke egyik házasságából
sem született. A „rebellis” Zólyomi Miklós, az
„utolsó Zólyomi” török emigrációban halt meg.
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1670–1677 között Konstantinápolyban tartózkodott. Lázár Miklós: Erdély fıispánjai. Századok,
1889. 37.
1670. március 3-án tárgyalta ügyét a fejedelmi tanács. Jó kapcsolatai voltak a törökökkel, erre utal az
is, hogy a határ menti törökök ünnepélyes küldöttséget akartak küldeni a Portára, hogy a Zólyomi elleni ítéletet megsemmisítéséhez támogatást szerezzenek. Ebbıl végül semmi sem lett. EOE. XV. kötet. (1669–1674) 5.; 8.
Lázár Miklós: Erdély fıispánjai. Századok, 1889. 37.
Mezısi Károly: Bihar vármegye a török uralom megszőnése idejében (1692). Budapest, 1943. 184.
DVD könyvtár III. MTÉ. Thököly Imre. 1657–1705.
Elsı kötet. Második fejezet. A bujdosók közt. III.
DVD könyvtár III. MTÉ. Béldi Pál. 1621–1679. VIII.
Gyalókay Jenı: Albisi Zólyomi Dávid. Századok, 1917.
258.
Lázár Miklós: Erdély fıispánjai. Századok, 1889. 35.
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és
nemzedékrendi táblákkal. XII. kötet. 426. Neve elıfordul Briberith alakban is: HBmL. IV. 12. b. 2. 66.
csomag. Leszármazási táblák. Bethlen család.

A Zólyomiak címere
A magyarországi nemesség a címerek használatának nem tulajdonított olyan nagy jelentıséget, mint azt Nyugat-Európában tették. Werbıczy105 valószínőleg a kor szokásait ismerve
fogalmazza meg címerekre vonatkozó tételét,
hogy a címerhasználat inkább csak dísze, semmint kötelezı kelléke a nemességnek. Ezt jelzi
az is, hogy sok család csak a XV. századtól
használ címert, annak ellenére, hogy már korábban is az ország elıkelıi között tartották
nyilván.106 Az albisi Zólyomiak címerének elsı
ábrázolása kıbe faragva107 maradt fenn a székelyhídi református templomban. Az épület
minden bizonnyal a székelyhídi vár építésekor
keletkezett,108 a templomban ma is látható gótikus kıtöredékek is erre utalnak. A három
fennmaradt címeres kıfaragvány közül az egyik
Magyarország pólyás, kettıskeresztes címerét
ábrázoló zárókı. A másik két emléken a Zólyomiak címere látható, ezek egyike szintén egy
zárókı (2. kép), valamint egy kılap (3. kép),
amely valamikor a szentélyben állhatott.109 A címerkép a következı: jobbra dılt csücsköstalpú
pajzsmezıben koronás sasfej, a nyakát nyílveszszı üti át. A pajzson gótikus csırsisak nyugszik,
aminek érdekessége, hogy a sisak alatt jól látszik
az a csat, amely a mellvérthez való rögzítésre
szolgál. A címerhez egy monda is tartozik, amit
Bunyitay Vince jegyzett le jelentıs mővében:110
„A nép képzeletét éppen e szokatlan, koronás s nyillal
105
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Werbıczy István: Hármaskönyv. Budapest, 1990.
Csoma József: A magyar heraldika korszakai. Budapest, 1913. 111.
A pecsétek és sírkövek mellett a XV. században a
templomokban is gyakran elıfordulnak címeres ábrázolások. Csoma József: A magyar heraldika korszakai. Budapest, 1913. 41.
Bunyitay, A váradi püspökség. III. kötet. 321.
A zárókövek ma a templom belsı falába építve, a
kılap a bejárat fölött látható.
Bunyitay, A váradi püspökség. III. kötet. 321–322.
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átlıtt madár ragadta meg s megszületett a monda, hogy
valaha régesrégen veszedelmes grif madár fenyegette
Székelyhídat, melytıl a nép csaknem holtra ijedt, de
elıállt az egyik Zólyomy ép oly ügyes, mint bátor vitéz s
hogy a népet megmentse, fogadást tın Istennek, hogy ha
sikerül lelınie a veszedelmes állatot, ahova az esni fog, arra a helyre Istennek szép egyházat épít. És elıvette nyilát,
mely még eddig sohasem hibázta el a czélt, egyet fohászkodott, azután czélzott és lıtt, és a grif leesett arra a helyre, ahol azután fel is építé a most is ott álló egyházat.”.
Talán éppen ennek a mondának a hatására vésetett Zólyomi Miklós (V.) 1659-ben pecsétjére teljes sas alakot, melybe nyílvesszı fúródik.111

2. kép. Zólyomi-címeres zárókı

A Zólyomiak birtokai
A XIV. század második felében a nagy nemzetségek mellett megjelentek Biharban a kisebb,
egy-két falut birtokló családok is.112 Ezek egy
része képtelen volt kitörni a megyei nemesség
nem túl jelentıs szerepébıl. Néhány család –
így az Albisiak is – azonban, egy-egy tehetséges
tagja segítségével, ennél jóval nagyobb szerepet
kapott. Az Albisiak kezdetben valószínőleg csak
Albist birtokolták, de 1373-ban már Széplakon113
is vannak birtokaik. Albisi Zólyomi Dávid (I.)
pályafutása alatt megalapozta családja vagyonát.
A birtokok adományozásának töretlen volta azt
jelzi, hogy Zólyomi mindvégig hőséges volt a
királyhoz. Ezután Pata egy részét kapják meg,
sıt 1391-ben114 Zsigmond királytól heti vásár tartására is jogot szereztek. A minden kedden tartandó vásárok ideje alatt a kereskedık szabadon
mozoghatnak. Igazán jelentıs vagyonra 1393ban tesznek szert, amikor a Gutkeled nembeli
Diószegi Miklós fiának, Dorognak115 halála és
magszakadása után Albisi Dávid mester és testvére Lırinc megkapják annak birtokait.116 A Diószeg központú érmelléki uradalomhoz ekkor
Nagyér, Tulogd, Csokaly, Terebes, Pálháza, Bulcs,
Egyed, Sárfı, Reszege, Pércs, Túrsámson, Pata,
Syzer, Kútfı tartozik,117 az uradalmi székhely késıbb Székelyhíd lett. Nem sokkal késıbb (1401.
januárjában) Zsigmond király Nagyszombaton
megegyezik Albisi Dáviddal, hogy az Albisiak
Sáp nevő birtokát elcseréli Wassánnal, de azzal
112
113

3. kép. A Zólyomiak címere

114
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DVD könyvtár IV. Siebmacher’s Wappenbuch. Der
Adel von Ungarn. (Családok) Zólyomy v. Albis.

116
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Jakó i. m. 33.
Csánki Dezsı: Magyarország történelmi földrajza a
Hunyadiak korában. I. kötet. Biharmegye. Fıbb birtokosai: Zólyomi (albisi) cs. A továbbiakban Csánki,
Zólyomi.
ZsO. I. kötet. 1930.
Engel, Genealógia. Gutkeled nem 4. Egyedmonostori ág 2. tábla: Diószegi (Dobi)
Bunyitay Vince: Az egyedi apátság története. 9.
1393. XI. 1. :ZsO. I. 3182.

a külön kikötéssel, ha a királyhoz visszakerülne
Székelyhíd, akkor a wassáni birtok visszaadása
után azt az Albisiak kapják meg.118 Valószínőleg
már ekkor várható volt a birtok visszaháramlása
a királyra. Néhány hónap múlva ugyan még határjárásra kerül sor az Albisiak Tulogd és Székelyhídi János fia Péter119 székelyhídi birtoka120
között, ám a következı évben Székelyhídi Péter
örökös nélkül való elhunyta után Székelyhíd is
az Albisiak birtoka121 lesz. Idıközben a királytól
Patán és Kerekiben122 kapnak részbirtokot. Albisi Dávid 1403-ban a király korábbi csehországi hadjáratában való részvételéért Poklostelkét
és a fugyi vám jövedelmeit kapja meg (a település már korábban is a család birtokában volt).123
A következı évben Gyapoli Ördög (Wrduk dictus) István kis-kágyai részeit bírják zálogban.124
A váradi káptalan 1408. szeptember 21-én Albisi Dávidot vétel címén beiktatja a Külsı-Szolnok megyében fekvı Csatár birtokába. Zsigmond király parancsára a Bihar megye közgyőlésén hőtlennek nyilvánított Adonyi Miklós fia
László birtokában lévı Éradonyt – amit Albisi
Dávid elfoglalt – adja vissza és térítse meg az
okozott károkat, mivel a király hatályon kívül
helyezte a fej- és jószágvesztés büntetését.125 A
Szatmár vármegyében lévı Szaszár, Tótfalu és
118
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Dorog utódai a Székelyhídy, Doby, Diószegy neveket viselték. DVD könyvtár IV. Karácsonyi János: A
magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I.
Rész. Fıúri és nemesi nemzetségek. Gút-Keled. b)
Az ág birtokai. 506.
ZsO. II/1. 1002.
Bunyitay Vince: Az egyedi apátság története. 8.
Csánki, Zólyomi.
Valamint a Hont megyei Szemerédért és Dobronyáért cserébe. ZsO. II/1. 2652. és Fejérpataky László: Bizottsági jelentések. Századok, 1889. VIII. 121.
A fugyi vám jelentıségét növelte, hogy a keletrıl érkezı árukat még Várad elıtt megvámoltathatták.
ZsO. II/1. 3200.
1409: ZsO. II/2. 7167.

Bozinta 1410-ben126 kerül az Albisiak tulajdonába. Még ebben az évben Albisi Dávid Verebélyi Péter vajda fiaitól Budán vásárol házat,
amit néhány hónap múlva maga a király vásárol
meg, hogy azt Rozgonyi Simonnak adja.127 1415ben Kóly és Kútfı határait járják az Albisiak
számára. Késıbb is fontos jövedelemforrást jelent a Zólyomiaknak a székelyhídi vásárokból
befolyó jövedelem. Az országos vásár tartásának
jogát Albisi Dávid és fia Tamás nyerik 1417ben.128 Ugyanekkor Mikolatelkét kapják Folkmár
és Hóró pusztákkal együtt.
Szaszár, Tótfalu és Bozinta birtokát 1438ban a Bélteki Sandrin és fia János átengedik a
Zólyomiaknak.129 Ezután még Gálospetri (1445),
Buzita (1461), Semjén, Sámson, Ottomány, Albis (1467)130 részeit kapják. Mindenképpen a Zólyomiak hatalmának erısödését mutatja, hogy
1460-ban Zólyomi László (III.) testvérei Tamás
(II.) és Dávid (III.), valamint fia, János (I.) vár
építésére kapnak engedélyt131 (castellum seu fortalicium ligneum aut lapideum cum propugnaculis, menibus, fossatis et aliis necessariis edificiis).132 1465-ben
az albisi Zólyomiak a Kállaiakkal keverednek
perbe,133 ahol a Kállaiak a magukénak mondják
Vidtelke, Nagyér, Kis-Seprı, Keserő, Megyelı,
Gyırtelke, Bata-Pálfölde és Ivántelke pusztákat
és Kis-Létát. A váradi káptalan elıtt folyó, Zólyomi Tamás Szokoli Bálint elleni birtokperében Zólyomi a tarcsai, apáti és más zálogbir126
127
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Hazai oklevéltár. 306.
ZsO. II/2. 7379.
Hazai oklevéltár. 319. 1418-tól hetivásárokat is tarthatnak. Csánki, I. kötet. Bihar megye. Városai és mezıvárosai. Székelyhíd
Fejérpataky László: Bizottsági jelentések. Századok, 1889.
VIII. 122.
Csánki, Zólyomi.
Bunyitay, A váradi püspökség. III. kötet. 316.
Csánki, I. kötet. Bihar megye. Városai és mezıvárosai. Székelyhíd.
Csánki, I. kötet. Szabolcs megye. Fıbb birtokosai.
Kállai cs.
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tokokra vonatkozó eskü letételét – megegyezés
reményében – késıbbi idıre halasztja.134
A XV. század utolsó harmadában megszerzik Léta, Sárfı, Simonkereki, Reszege és Egyed135
birtokát is. 1480-ban már Jankafalva136 is birtokaik közé tartozik. Ebben az évben nyerik el a
hőtlenségi perük során elmarasztalt Kerekiek és
Köbölkutiak birtokait,137 melyek név szerint az
oklevélben nincsenek felsorolva. Mindenesetre
ez is jelzi Zólyomi Miklós (III.) jó kapcsolatait
az udvarral.
Még 1491 elıtt Zólyomi Tamás fiai Miklós,
Dávid és György elzálogosítja Ottományt Félegyházi Balázsnak.138 A XVI. század elsı felének zavaros viszonyai és a török megjelenése, illetve az állandó pártharcok a bihari nemesi társadalom átrétegzıdéséhez vezettek. A század
végén olyan – a megyében évszázadok óta jelentıs szerepet játszó – családok haltak ki és
tőntek el, mint az Ártándyak, Bajoniak, Esztáryak, Zsákaiak, Telegdyek.139
A paraszthad által feldúlt Zólyomi-birtokok
1520 után, részben a családba való beházasodások miatt feldarabolódtak. A Zólyomiakkal rokonságban álló Martonosi Pestyéni Gergelyt a
budai káptalan beiktatja a Zólyomiaktól zálogban bírt Székelyhíd, Albis, Oláhcsatár, Mónos-
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A zichi és vásonkeıi gr. Zichy-család idısb ágának
okmánytára. I–XII. Pest, Budapest, 1871–1931. X.
kötet. 274. sz.
Csánki, Zólyomi.
A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. CD-ROM. Budapest, 2000. Dl. 10008.
A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. CD-ROM. Budapest, 2000. Dl. 18353.
Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzıkönyvei (1289–1556). I–II. Budapest, 1990. II. kötet. 2721.
Jakó, i. m. 189.

petri, Ottomány, Semjén, Sámson, Vámospércs,
Sárfı, Tulogd, Csokaly, Diószeg, Egyed, Jankafalva, Kóly helységeknek és pusztáknak a birtokába,140 Zólyomi Katalin tiltása ellenére.141 A
legnagyobb birtokrész Varkocs Tamás kezébe
került, aki Zólyomi Klárával való házassága révén jutott Zólyomi-birtokokhoz. Így 1552-ben
már Székelyhíd több mint felét birtokolta, sıt
Telegdy Katalinnal való esküvıjét „in curia
nostra Zekelhyda” tartotta.142 János Zsigmondtól 1563-ban megszerzi Zólyomi Klára elsı házasságából született fiának Makó Lászlónak a
részeit is: Albis, Jankafalva, Diószeg, Sárfı, Csokaly, Ottomány, Kóly, Mónospetri, Semjén, Vámospércs, Csatár, Sámson Tulogd és Székelyhíd településeken.143
Az 1552. évi összeírás alapján a Zólyomiak
Bihar megyében a világi birtokosok között birtoknagyság szerint még így is a legjelentısebbek
közé tartoztak. A világi nagybirtokosok (15 család) tulajdonában az összes portának mintegy
negyven százaléka volt.144 A 130, 5 porta özv.
Zólyomi Lászlóné és Zólyomi Mihály között az
alábbiak szerint oszlott meg:145
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Jakó, i. m. 189.
Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén.
Budapest. 1990. Szerk.: Maksay Ferenc. 196–234. és 253.

Birtokos
Özv. Zólyomi Lászlóné

Zólyomi Mihály

Szegénysége miatt
kedvezményesen
adózó porták száma
1
5

Település
Neve

Porták
száma

Albis
CsatárMolnospetri
Kóly
Ottomány
Sámson
Sárfı
Semjén
Székelyhíd
Tulogd
Vámospércs
Csokaly

12
2

Diószeg

13

1

5

3

Jankafalva

3,5
11
20
4
8
12
5
4
7

Zólyomi Miklós (IV.) 1601. július 20-án a
Csehi melletti táborban Báthori Zsigmondtól
megkapja birtokai tizedjövedelmét.146 Halála
után özvegye Daróczy Zsófia és gyermekei Dávid (V.) és Erzsébet visszakapják Székelyhíd147
részeit. A családi birtokok további növelése Zólyomi Dávid pályafutásának köszönhetı.
Bethlen Gábor fejedelem Losonczi Bánffy
Dénes özvegyének – az egyébként méregkeveréssel vádolt – Báthori Annának birtokait adományozza Zólyomi Dávidnak (V.) Gyulafehérváron kelt oklevelében:148 Kereki és vára, Adam,
Keresztes, Hodos, Tóttelek, Latobar, Fejéregyháza, Okány, Szántó, Ártánd és Konoczi Bihar
megyei helységeket. Nem sokkal késıbb szintén
Báthori Anna birtokaiból szerzi meg az alábbia-
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Utalás egy korábbi adományra. Erdélyi Királyi Könyvek. 10–19. kötet. CD-ROM. Budapest. 2001. Libri
regii. 19. kötet 202. b. A továbbiakban EKK.
EKK. 1–9. kötet. Libri regii. 7. kötet 39 b.-40 b.
1628. november 30. EKK. 10–19. kötet. Libri regii.
19. kötet. 200–201.

Összesen
83,5 porta, 9
kedvezményesen
adózó, 7 puszta
jobbágytelek

1

2
6
2

25 porta, 4 szegénysége miatt
kedvezményesen
adózó, 2 puszta
jobbágytelek

kat: Micske, Terie, Láz, Alsódarna, Borvíz, Tormafalva, Szuszafalu, Kıszepes, Papfalva, Újfalu, Királyi, Terebes, Szanczial, Szentlázár, Hantfalva, Haastelek, Felsıdarna, Hıkefalva, Poklostelek.149 1631. júliusában I. Rákóczi György is
megerısíti Zólyomit Kereki várának és Micskének a birtoklásában,150 ugyanakkor megkapja
Kasza, Gyapol, Kerekegyház, Hencida és Aranyszeg településeket.151 A következı évben zálogba veszi a gyalui uradalmat.152 A hatalmas vagyonból futotta a székelyhídi vár komoly erıdítéssé való alakítására is. Zólyomi hőtlenségi pere után felesége Bethlen Kata nehéz anyagi helyzetbe került, ezért 1635. május 14-én Gyapol,
149
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Puszta
jobbágytelek
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és 203–204.
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Kerekegyház, Kasza, Hencida, Aranyszeg birtokokat,153 majd május 26-án a kereki uradalmat, Székelyhídat és Diószeget, valamint a gyalui uradalmat154 adja zálogba.
Zólyomi Dávid halála után megkezdıdött a
Zólyomi-birtokok feldarabolása; a legnagyobb
részét II. Rákóczi György 1654-ben feleségének, Báthori Zsófiának adományozza. Ezek
között Székelyhíd, Diószeg, Csokaly, Molnospetri, Oláhcsatár, Albis, Ottomány, Tulogd,
Jankafalva, Sárfı, Semjén, Mihályfalva, Sámson,
Egyed, Bélmezı, Rogoz, Czetelek, Cégény birtokok szerepelnek.155 Zólyomi Miklós (V.) pályafutása során nem tudta megmenteni családi

örökségét. Bihar megyei birtokait a török elleni harcokban konfiskálják. A rendezetlen sorsú
bihari világi birtokok156 nagy részét Csáky László kapja meg, de késıbb kisebb birtokosok is
szereznek a Zólyomi-javakból, így Pósalaki János debreceni jegyzı és Komáromi Csipkés
György is.157
A Zólyomiak vára, mely hatalmuk csúcsán
épült, mintegy jelképezve a család sorsát, áldozatul esett az Erdélyért folyó hatalmi harcnak: a
vasvári béke 3. pontja158 elrendeli Székelyhíd
várának lerombolását.159 Az egykori Zólyomibirtokok lakói máig is ırzik a Zólyomi család
emlékét.
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