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Zala várm egye alsólendvai járásában fekvő
Szentgyörgyvölgye és környéke m ár a X IV . szá
zadban számos kisbirtokos nemes családnak fészke
volt. Lehetséges, hogy eredetileg különféle szolgálm ányos népek, várjobbágyok, királyi ijjászok,
határőrök voltak, legalább ezek emlékezete élt
még a X IV . századnak végén.1 íg y zalai őr
(speculator) volt 1275-ben a Szentgyörgyvölgye
m ellett, vagy éppen annak határában, a mai
M árokföldén, K ebele és Csesztrey közt 5 ekényi
földet birt Búza is, kinek fia M árton 1275-ben
V. István királyt úgy a jegyzői tisztben (in offi
cio notarie), m int követségekben és más teen
dőkben hiven szolgálván, s utóbb ■
—■m egm arad
ván IV. László királynak udvarában is — B enedek
választott esztergam i érseknek és alkanczellárnak is hasznos szolgálatokat tévén, ezért a ki
rálytól atyjával, fivéreivel M árkkal és M átéval,
1
Erre m u tat az is, hogy Szentgyörgyvölgyét r é g e b 
ben Ő ri-Szentgyörgynek is hívták. (C sánky Dezső, M a g y a r 
ország történelmi földrajza, III. köt. 189. lap.) Egy, Vizeki
Tallián Gyula k u tasi család i levéltárában levő 1349-iki
okirat szerint is, V elemérm elléki I.őrincz fia A n d rá s a
nádori itélőszék elé idézteti Eöriszentgyörgyi T a m á s fia,
J á n o s fia T an k ó t és néhány jo b b ág y át.

i*
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továbbá rokonaival M ártonnal és Jakabbal együtt
nem ességet n y er.1
A rra is van példa, hogy a szomszédságban
a tatárjárás után nem es családok, nagyobb biz
tosságnak okáért önként a zalai őrök közé vé
tetik fel m agokat, igy Benedek érseknek, kinek
földje az em litett M árton földjével határos volt
rokonsága is. Az ilyenek azután, m ihelyt a há
borús idők lezajlottak, igyekeztek régi nemesi
szabadságukba visszajutni.’ A várispánsági intéz
m énynek szétfoszlása idején, az Á rpádkornak
vége felé, az itteni családok, nagyrészt legalább,
birtokukban m ár m int szabad és régi nemesek
ültek.
A próbb hatalm askodások, leánynegyed iránti
pörök, határbeli huzavonák, birtok-perlekedések,
eskütársi tisztben való eljárás, hiteles helyeken
óvások tétele stb. foglalkoztatják a X IV . szá
zadban főleg ezeket az egym ásközt sokszorosan
összeházasodott közbirtokos családokat. Olykor
velük m int királyi em berekkel vagy bírói vizsgá
latokra m egidézett szomszédokkal is találkozunk.
Országos vagy megyei tisztségeket nem igen
viseltek. Mindössze egy Íródeákot (Szentgyörgyvölgyi István fiát, litteratus Miklóst, 1398-ban) és
1 I. Károly királynak 1327-iki, M árk fia
résére k iad o tt s a kutasi levéltárban meglevő
szerint. Ez a birtok utóbb a lindvai Eánffiaké
várm . tört. I. 513.)
2 W e n z e l : Á rpádkori uj o k m án ytár. V II.
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egy vasvári prépostot (Szentgyörgyvölgyi Becsei
Bálint fiát Jakabot, 1443-ban) em lítenek közülük
az oklevelek.
Nevük -— a m ennyiben egyáltalán viselnek
az apa keresztnevén kívül más nevet is — vagy
egyszerűen Szentgyörgyvölgyi (olykor Szentgyörgyi is),1 vagy, és ez a gyakoribb eset, van
m ár külön családi nevök is.
Ilyen a Tankó család, a m elynek egyik őse,
János fia Tankó (Thonkou), Máté fia Balázszsal
eg y ü tt (1349-ben) a szomszédos Velemér-mellékiekkel pörösködött, Tankó fia János pedig (1399ben) R adnán a R adnaiaktól és D édiektől bizo
nyos birtokrészt hatalm asul elfoglalt. Ilyen csa
ládnevekké váltak idővel Szentgyörgyvölgyén a
Daniján, Bobis, Borén del, Göndör, Mogai, Ferenczi,
Kulcsár, Bertalan, Tiborez és más nevek is.2
1 Ezen a néven jö n n ek elő pl. Szentgyörgyi Miklós
fia Ján os, m eg Péter fia Marczel és A n d rás, továbbá
Szentgyörgyi Pál fia J á n o s (1350), P éter fia György,
Mihály fia György és J á n o s fia Pál szentgyörgyvölgyi
n em esek (1398), Szentgyörgyvölgyi Ján o s fia P ál és
György fia P éter (1400), Szentgyörgyvölgyi J á n o s fiai
Mihály, György és P éter (1424), Szentgyörgyvölgyi Ján o s
(1490) és Szentgyörgyvölgyi J a k a b (1493).
2 1490-ben Szentgyörgyvölgyén birtokosok többek
közt D am ján Pál, Bobis György, Pálfi Miklós, Göndör
Benedek, T ank ó Benedek, M ogai T a m á s, Ferenczi S e
bestyén, Oláh Ján o s, Cseke György és mások. (Orsz.
ltár, Dl. 19647.) 1495-ben pedig Kis László, Bobics L ukács,
K u lc sá r László, Szép P éter és Miklós, B ertalan J á n o s
és Tiborcz J á n o s stb.

Szentgyörgyvölgyi bakacs-család.indd 5

2012.09.20. 21:45:21

6

Egy, az országos levéltárban őrzött 1513-iki
adólajstrom 1 19 különböző, Szentgyörgyvölgyén
birtokos egy telkes nemes családot sorol ugyan
föl, mind a m ellett ez a jegyzék korántsem tel
jes, m ert abból a felsorolt családok közül több,
köztük a Bakacs-család is hiányzik.
Egyes családtagok más, tőszomszéd közsé
gekben, igy F arkasdin, R adnán, D éden is (ma
m ár nem léteznek) birtokot szerezvén s részben
ott telepedvén meg, m agukat ezekről a helyek
ről is nevezték.
R adnán volt birtokos többek között Szentgyörgyvölgyi R adna fia Bodoló is, a ki az erre
vonatkozó oklevelét biztos helyre kívánván tenni,
megőrzés végett P an th fiaira, Balaséra és Tam ásra
bízta azt. M ikor aztán az oklevelek visszaadá
sára került a sor, ezt Balase fia György szigeti
polgár Bodoló unokáinak, Miklós fia M iklósnak
és Szentgyörgyvölgyi Bodó- fia Pál fia György
nek egyszerűen m egtagadta, m iért is őt a király
(1382-ben) m egintvén, a királyi tárnokmester,
elé idézte.2
1 Orsz. levéltár, Dl. 32206. Csánky Dezső, id. h. 106. 1.
2 Eredeti oklevél Vizeki Tallián Gyula ku tasi levél
tá rá b a n , a hova leán y ág i örökösödés révén a X V II. szá
zad közepe tá já n a báró B a k a c s csa lá d levéltárának
jelentékeny része ju tott. Ism étlések elkerülése végett
á lta lá n o s sá g b a n megem lítem , hogy a fo rrásnak m egjelö
lése nélkül közölt a d a to k a t ennek a levéltárnak eredeti
és eddigelé ismeretlen okleveleiből m en tettem .
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H asonlókép R adnán is birtokosok voltak
1443-ban Becsei, m áskép Szentgyörgyvölgyi
B álint fia László (kinek fivére volt néhai Jakab
vasvári prépost), Börendel (Bwrendel) A ntal, to
vábbá Bobus Benedek fia György.
.
M ég a X V I. század hatvanas éveiben is a Szent
györgyvölgyi határnak egyes részeit ezekről a
családokról nevezik Bakacsszegnek, Berendelszegnek, Göndörszegnek, K alapácsszegnek, Tankószegnek stb.
' A Bakacs családnak első, határozottabb ősére
1314-ben akadunk, a midőn Bakacs (Bachkach)
fia Tam ás és rokonsága, m int felperesek, bizo
nyos radnai birtokra nézve m ár hosszasan peres
kednek Bodizló rokonságával, úgym int Tam ás
fiaival, Jánossal és Csókkal (Chok), Miklós fiaival
K em énynyel, Pállal, és M ihálylyal, Tiborcz fiai
val Istvánnal, CsobóddaT (Chobowd) és M átéval
s végre Csapka (Chapka) fia Péterrel. Fogott
birák közbenjárására az alperesek végre 1314
deczember 23-ikán kijelentik H erm an csatári
apát és a konvent előtt, hogy a peres földről
Bakacs fia Tam ás és rokonsága javára örökre
lem ondanak.1
Ez a R adna, úgy látszik, a mai Szentgyörgyvölgye határában vagy annak tőszomszédságában
1 1342-ben Velemérvölgyi B ak ach fiainak volt itten
földje, a mely Kebelem ellékkel, B aracsah ázáv al és Ladaföldével volt határos. Z alavárm . tört. I. 397.
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fekhetett,1 valam int Déd is. A X IV . század vége
felé R adnaülése és D édteleke néven emlittetnek, és — bizonyára rokoni leszármazás révén —
R adnai Pál fia György, Miklós fia János és
Dédi D em eter fia János birtokában vannak.
Ezeket akkortájt nagy veszedelem fenyegeti.
M ég Lajos király életében ugyanis Lindvai
István és János tótországi bánok olyasmit hal
lottak, hogy R adnaülése és D édteleke zalamegyei
birtokok bizonyos em bereknek m agtalan elhal
téval a királyra háram lottak volna. Siettek tehát
a királyhoz és em lékezetébe hozván hűséges
szolgálatukat, tőle ezekre a birtokokra adom ány
levelet eszközöltek ki. Csakham ar azonban reá
jöttek arra, hogy alaposan tévedtek és háram lásról szó sem lehet. Más eszközhöz nyúltak
tehát, hogy ezeket a birtokokat magukhoz ragad
hassák. 1385-ben M ária királyné elé járultak,
beism erték korábbi tévedésüket és azt állitották,
hogy ezek a birtokok nem voltak az örökösök
nélkül elhalt, általuk m egnevezett em berek tulaj
donai, hanem királyi birtokok azok, a m elyeket
bizonyos em berek alattom ban elfoglaltak és
bitorolnak. E rre M ária királyné a birtokokat

1 T alán némiképen tá jé k o ztath at R a d n a hol fekvé
sére nézve az, hogy a fentebb említett Bodoló (Budulo)
fiainak birtoka 1342-ben B ara c sa h á z a mellett, a Szentgyörgybe vezető utón, Verőláb nevű völgyben feküdt.
I. h. I. 397.
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anyjának beleegyezésével uj adom ányként nekik
adja. Ennek sem lett foganata. Hosszas peres
kedés után végre Bebek Im re országbiró János
bán kérésére vizsgálatot rendelt az iránt, igaz-e,
hogy az em lített birtokokat korábbi birtokosaik
mint szolgálmányos királyi ijjászok és őrök
bírták ?
Ezzel azonban János bán m egjárta. A kikül
dött királyi és káptalani em berek előtt a
R adnaiak és D édiek 20 határos, 32 szomszéd
é s '43 környékbeli birtokos tanúval állottak elő,
a kik mind egyhangúlag és hitük alatt azt val
lották, hogy az a két birtok soha sem tartozott
a királyi joghoz,1 és azt Jánosnak, Péternek és
G yörgynek elei soha sem bírták királyi lövők
és őrök jogán, hanem valóságos nemesek
gyanánt. Lindvai János m ég akkor sem nyu
godott meg. H úzta-halasztotta a port éveken
át, hogy bizonyságokat gyüjthessen. V égre
is kénytelen volt belátni követelésének igaz
talan voltát és 1393-ban K aplyai János or
szágbiró előtt ünnepélyesen beism erte, hogy
1 « . . . quod predicti Deesteleke et R.adnaylese vocate
ju re Regio nun q uam pertinuissent, nec predecessores prefatorum Joh an n is, Petri et Georgii nomine condicionariorum sagitariorum et spiculatoriorum (igy) easdem pos
sedissent, sed iidem tan q u a m veri et sinceri nobiles dic
tas possessiones possedissent et ipsi in c au sam a tt r a c t i
sub eedem vere nobilitatis titulo possiderent. A zalavári
konvent 1399 november 22-ikén kelt átira tá b a n .
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ezekre a királyné által neki adom ányozott bir
tokokra semmi joga nincsen, azokat az alperesek
«mindig és régtől fogva» nemesi jogon birják s
igy a p ert letette s a birtokokat örökre á t
engedte.
K itű n ik ezekből, bogy a Bakacs család elei
m ár a X III. század végén zalavármegyei bir
tokos nem esek voltak. Nevükkel ezután több mint
egy századig nem találkozunk. 1490 május 8-ikán
ism ét a lindvai Bánffy névvel kapcsolatosan
olvassuk egy B akácsnak a nevét. Ljndvai Bánffy
M iklóst ugyanis azzal vádolta Szentlászlói Lacza
Mihály, hogy néhai Bernaldust, Lacza Mihály
feleségének fivérét, szolgái által m egölette volna.
A király által elrendelt vizsgálaton, a mely
Bánffyt ártatlannak találta, a kapornaki konvent
számos szomszédot és környékbeli nem est hall
gatott ki. Ez utóbbiak közt olvassuk Bakacs
János nevét is.1
P á r évvel reá, 1495-ben, nemes Szentgyörgyvölgyi Bakacs B enedek veszi meg 120 m agyar
arany forinton nemes Gosztoni B álintnak Zalam egyében Farkasdi birtokokban, a «Szentgyörgy
nevű völgyekben» fekvő három jobbágy telkét,’
1 Orsz. ltár, Dl. 19647.
2 «possessiones job ag io n ales in vallibus Zenthgew rgh
vocatis in possessionibus F ark assy in comitatu Zaladiensi
existentis et habitis . . . nobili Benedicto B akach de Zenthgewrghwew lge» a d ja el. A vasvári k á p ta la n eredeti bi
zonyságlevele szerint.
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a m elybe ugyanezen évben ellenmondás nélkül
beiktatva is lett.1
A lkalm asint ennek a B enedeknek fia volt
Bakacs Sándor (Sandrinus), a kitől fogva a csa
ládnak leszármazását, annak a X V III. század
ban bekövetkezett kihaltáig, szakadatlanul m eg
állapíthatjuk. A nyja alighanem Györgyfalvi Csépán
leány volt, a mit abból sejtünk, hogy Sandrin
1528-ban a Csépán család zalavárm egyei bagladi birtokát «anyai jogon» birtokába veszi s
azt" még 1549-ben is birlalja, nemes Györgyfalvi
Csépán (Chyppan) Jánosnak panaszára.
Talán B enedeknek fivére volt Szentgyörgyvölgyi Bakacs Pál, kinek fia István 1550-ben
rokonával, a fentebb em lített Sándorral bizonyos
telkekre és udvarházakra nézve csereszerződést
köt. 1597-ben M artonfalván él m ég Bakacs
Tam ás is. Vajon Istvánnak fia volt-e ? nem
tudjuk.2
A családnak Bakacs Sándortól való leszár
mazását (kiegészítve és kiigazítva a N agy Iván
nemzetségi művében levő családfát) a követ
kezőkben a d ju k :

1 A k apo rnak i konvent eredeti h á rty a oklevele sze
rint. A beik tatásnál mint szomszédok ott voltak Szentgyörgyvölgyi J a k a b , Bobis L u kács, K u lcsár László,
Szép P éter és Miklós, B ertalan J á n o s és Tiborcz Jáno s,
szentgyörgyvölgyiek. ■
2 Balogh G yula : Vas v árm egye nemes családai, 8. 1.
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A családfa tövén álló Bakacs Sándor nem
érte be a reá ju tott szerény szentgyörgyvölgyi
portával, hanem egy jó paripát szerzett, fegy
vert k ötött és neki indult hadiszerencsét pró
bálni. Beállott a várm egye egyik hatalm as fő
urának, Lindvai Bánffy Jánosnak szolgálatába.
Oldalánál van a gyászos em lékezetű mohácsi
csatában is. M ikor a csata m ár elveszett és a
király a viadalból m ég m egm aradt hiveivel
együtt hátat fordítani volt kénytelen s útját a
felsőbb részek felé vette, az általános roppant
zavarban Bánffy is elszakadt többi barátaitól és
embereitől. Az ellenség élői való m enekülése
közben lova a nagy erőfeszítésben kimerülvén,
Bánffy az ellenség kezei közül való m egszaba
dulásnak m ár m inden rem ényét elvesztette, s
m ár a fogságnak vagy éppen a m egöletésnek
végső veszedelme fenyegette, m ikor az őt seré
nyen kisérő hűséges Bakacs Sándor neki a saját
jó török paripáját felajánlotta, a m elyen Bánffy
szerencsésen el is m enekült.
Bakacs Sándort utolérték a törökök, s mikor
férfias viaskodás után belátta, hogy egym aga
az aránytalan erőkkel szembe nem szállhat, m eg
adta m agát és fogságba került.'
1 Bánffy J á n o s n ád o r 1531-iki adományleveléből, mely
az 1540-iki királyi megerősítésben átírva, egykorú m á s o 
latb an megvan a kutasi levéltárban. Bontz J. (Keszthely
város m onográfiá ja, 384. lap) szerint Bánffy őt a vasvári
uradalom m al aján d ék o zta meg.
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M ikor és hogyan szabadult ki a török rab
ságból, nem tudjuk.1 1529-ben m ár adom ányba
kapja a zalamegyei Balatér-Torm afölde és Dobri
birtokokat, m elyeket Sárkány B ernát és A ntal
felségsértés m iatt elveszítettek.” 1530-ban ism ét a
D unántúl vitézkedik Bánffy Jánosnak — ekkor
m ár János király nádorának — szolgálatában,
a ki a következő évben m artonfalvi vasvár
m egyei egész birtokát adja neki jutalmul, majd
1532-ben részére János királytól régi nemes
ségének elism erését és ennek jeléül czimeres
levelet eszközöl ki, a m elyre m ég alább vissza
térünk.
/
Ú gy látszik tehát, nem sokáig sínylette a
rabságot. Az im ént em lített adománylevél szinte
egy lélekzetre m ondja el, hogy Sándor vitéz az
urát m integy az ellenség nyilai közül ragadta
ki és m aga is, Istennek segítségével, — a ki
ezt az ura iránt való ragaszkodásáért igy akarta —
az ellenség legsűrűbb csapatából a királynak
nem kis bám ulatára visszatért.
N agy is volt a becsülete János király előtt.
E gy Budán, 1530 szeptem ber 28-ikán kelt és
nemzetes Bakacs Sandrin kedves hívéhez inté
zett, saját kezűleg aláirt zárt levelében a követ1 N a g y Iván ismert müvében azt Írja, hogy Bánffy
váltotta ki és B altavárral ju ta lm a z ta . Erről a tettről s a
c s a lá d n a k b altav ári birtokáról azonban a családi iratok
mitsem említenek.
2 Bontz József id. m. 384. 1.
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kezőket irja neki a k irály : «Leveledből m eg
értettük urad akaratát, és azt, hogy milyen
szorultságban és zűrzavarban van most urad az
ellenségek fönhéjázása m iatt. Mi valóban irtunk
m ár m inden hívünknek, hogy a leggyorsabban
jöjjenek össze Hozzánk, m ert az a mi szándé
kunk és akaratunk, hogy mellőzve m inden más
dolgunkat és összegyüjtvén m inden erőnket,
Mehmet béghez is — a ki most nagy számú
szárazföldi és vizi haderővel a felsőbb vidékekre
indult ellenségeink ellen — csatlakozva, azok
ellen induljunk meg, a kikről te irsz és a kik
a te urad jószágaiban latorkodnak. Bizunk a
legm agasabb Istenben, hogy rövidesen úgy ura
dat, m int m inden hívünket ezektől az aggságoktól meg fogjuk szabadítani. Légy tehát lelkes
(boni animi) és erre bírjad az uradat is. Legyen
gondod reá, hogy levelem et a leggyorsabban
uradhoz vigyék és abban, a m iket irtunk, egy
általán ne legyen kétséged.»
További közszerepléséről nem tudunk. Ú gy
látszik, Bánffy Jánosnak 1534 június 30-ikán be
következett halála után visszavonult s utóbb
ennek em berkort ért fiával, Istvánnal együtt,
alkalm asint János király halála után, — Ferdinánd királynak pártjára állott. E nnek jutalm ául
erősiti meg 1546-ban I. Ferdinánd a M artonfalvára vonatkozólag Bánffy János által 1531-ben
te tt s m ár fentebb em lített adományt.
Sándor szerző em ber volt, s m int aféle hada-

Szentgyörgyvölgyi bakacs-család.indd 15

2012.09.20. 21:45:24

i6

kozó vitéz, az eszközöket sem éppen válogatta
m eg m indig hozzá. 1549-ben e m iatt a Nádasdy
Tam ás országbíró által országgyűlési határozat
alapján Pozsonyban a dunántúli és más szom
szédos várm egyék számára m egtartott törvény
napokon be is vádoltatta őt Györgyfalvi Chyppan
János, m egbízottja, Pókateleki K ondé Lázár
által, hogy m ég 1538-ban, nem tudni mi okból,
az ő baglyadi jobbágyielkét elfoglalta. A nádor
vizsgálatot is rendelt, hanem azért .Sándor ur
holtáig birtokában m aradt a peres teleknek.
Ú gy látszik, többnyire az ősi fészekben,
Szentgyörgyvölgyén lakott. I tt szerez rokonától,
néhai Bakacs P ál fia Istvántól, 1550-ben csere
utján bizonyos telkeket és udvarházával szom
szédos belsőségeket, itt ‘éreztette nem egyszer
osztályos atyafiságával apróbb nagyobb zsarnokoskodásait is. A m ig élt, csak elszenvedték vala
hogy, nem akarván a befolyásos rokonnal, a
hatalm as Bánffy család familiárisával kikezdeni,
alig hunyta be azonban •— úgy látszik, 1553 ele*jén — a szemét, a rég elfojtott boszuság kitört.
Az özvegyet és árvákat még 1553-ban m in
denhonnan a nádori, országbírói itélőszék elé
idézik. íg y szentgyörgyvölgyi K is m áskép K ul
csár Miklós panaszt emelt, hogy Bakacs Sándor
az ő atyját Jakabot, még 1535-ben nyájas sza
vakkal magához hivatván, az ő nemesi kúriájára
vonatkozó összes okleveleit elvette, s mig élt,
m agánál tartotta, Szentgyörgyvölgyi Miklósffy
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máskép Szabó G ergely pedig azzal állott elő,
hogy m ikor 1535-ben néhai atyja, István, bizo
nyos ügyekben Bakacs Sándor udvarházához
ment, ez, nem tudni mi okból, familiárisaival
fegyveresen reá rontott s őt úgy elverte, hogy
kevés nap m últán sebeibe m eg is halt s földjeit
elfoglalta. E gy részét ezeknek a földeknek
1550-ben ugyan visszaadta, a többit azonban
hatalmasul m egtartotta s azok most is az özvegy
nél vannak. Előállott Györgyfalvi Csépán János
és Csérge M ihály is újból régi követelésével a
baglyadi jobbágy telket illetőleg, a m elyet B a
kacs Sándor a beszterczebányai végzések szerint
visszaadni tartozott volna s mégis —: nem félve
a végzésekben m egszabott büntetésektől, —
hatalmasul m egtartott.
Özvegyének, Barkóczy K atának, a kit négy
öt árvájával, Lukácscsal, Farkassal, Gáspárral,
Annával és talán Zsuzsánnával i s 1 hátrahagyott,
volt tehát gondja bőven.
Volt Sándornak m ég egy fia, Benedek, bizo
nyára a legidősebb testvérei között. Ez atyja
halálakor m ár a m aga szárnyán lehetett s vala-

1 Ez utóbbi csak is egy ízben, m ég 1550-ben, aty ja
életében emlittetik, mint legfiatalabb, utolsó helyen.
1553-ban, mikor az özvegy, gyerm ekeivel együtt, Bobisékkal szerződik, csakis A n n a leányát (puella) említi.
L ehetség es tehát, hogy m ég aty ja életében, mint g y e r
mek, m ár elhalt.
2
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hol a távolban vitézkedett.1 Özvegy anyjának és
testvéreinek tehát segítséget nem nyújthatott.
Mindössze annyit tudunk róla, hogy Gyulafehér
várit volt bizonyos lovasoknak kapitánya s mikor
a törökök Gyulafehérvárt bevették, őt is megölték.
Barkóczy K ata nem vesztette el a fejét.
Nem csak m egtartotta az apai vagyont gyerm e
keinek, de m ég szerzett is hozzá. íg y rövid
idővel férjének elhunyta után, még 1553-ban
özvegy Szentgyörgyvölgyi Soldos Lászlóné Bobis
D orottyától és ennek fiától Jánostól zálogba
veszi ezek szentgyörgyvölgyi birtokát,2 1557-ben
pedig fiaival együtt megveszi Bükaljai Csúzy
B enedeknek szentgyörgyvölgyi nemesi félteikét
48 forinton, a m elyet m ég néhai Bakacs Sandrin
elfoglalt, de a melyre Csúzy anyai jogon igényt
tartott. M ikor pedig Nádasdy Tamás nádor
1555-ben a gyerm ektelenül elhalt Bobis Im ré
nek és Lukácsnak, m eg B erendel Lászlónak
Berendelszeg nevű k ét házát és nemesi kúriáját
Pécsi (de Quinqueecclesiis) János és Miklósffy
G ergely diákoknak adományozta, ennek a be
iktatásnál az özvegy embere, N agy István eré
lyesen ellentm ondott. Az ebből tám adt hosszas
pereskedésnek 1564-ben a vasvári káptalan előtt
m egkötött egyezség vetett véget, a m ely szerint
1 C sakis egyszer ta lá lju k megem lítve őt és vitézi
tetteit az 1622-iki czim eradom ányozásban.
2 Ezt a birtokot azu tá n 1568-ban B akacs L u kács és
F a r k a s Soldos J á n o s tó l 41 m. írton örökárban megveszik.
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Bakacs Lukács és Farkas, özvegy édes anyjuk
kal együtt János és G ergely deáknak költsé
geikre 62 m agyar irtot fizetnek ugyan, a birtokot
azonban, — kivéve 4 hold szántót és egy,
Bobisberke nevű 8 kaszás rétet a Velem ér folyó
m ellett — tulajdonul m egkapják.
Fiai, Lukács és Farkas, úgy látszik, osztat
lanul kezelték az ősi vagyont. 1564-ben m ár
érdem eket szerzett férfiak, a kiknek Oláh M ik
lós prím ás és helytartó összes vagyonukra, a
m élynek régtől fogva eleik is békés birtokában
voltak, de a m elyre vonatkozó okleveleiket a
mostani zavarokban elvesztették, uj adom ány
levelet állit k i.1 1576-ban rokonuk, néhai Szentmiklósi Barkóczy Jób fia Miklós egy éven belül
inditandó összes pőréihez többek közt őket is
ügyvédjeiül vallja R adetius István egri püspök
és helytartó előtt. — Farkasról m ég csak egy
tudósításunk van, M ajthényi László pápai főkapi
tánynak 1585 deczember 14-ikéről Pápáról kelt
levele, a melyben Farkas haláláról ád h irt.2 Utó1 Ez a vagyon a következőkből á l l o t t : K ét egész ház
és nemesi telek Szentgyörgyvölgyén, egy h a rm a d ik az
ősi B akacsszeg en , negyedik Göndörszegen, ötödik K a l a 
p ácsszegen. T ovábbá egy egész rész F a rk a s y birtokban,
eg y ház és nemesi telek T an k ó szeg en, végre egy-egy
egész job b ág y telek N em esnép birtokon és Baglyádon.
2 A Szele Zsófiához, ak k o r m ár H á n y Gergelynéhez,
intézett levél igy szól : «Köszönetünket írjuk K eg yelm ed
nek, mint jó asszonyunknak. Ezt a k a r á n k K egyelm ednek
tu d t á ra adni, hogy az U r Isten az mi szerelmes fiunkat

2*
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dai nem m aradtak. M ég korábban hunyt el
bátyja, Lukács. Gyászos végzete szentgyörgyvölgyi kastélya alatt érte utói, a hol a törökök
ellen vitézül harczolván, elesett és fejét vették.
«Hiven szolgálta élte utolsó napjáig eleinket,
boldog emlékezetű császárokat és királyokat»,
irja róla II. Ferdinánd király 1622-ben. 1578-ban
neje, Szentbalázsi Szele Zsófia, zalavármegyei
tekintélyes és vagyonos családnak sarja, m ár
özvegy, a ki m int Sandrin fiának meg K atalin
és Zsuzsánna lányainak gyámja, R adetius István
püspök, helytartó előtt beismeri, hogy azokat
az arany, ezüst tárgyakat, készpénzt, ruhafélé
ket és más ingóságokat, a m elyeket a töröktől
való félelmében nem rég O rthenbergi Ernfrid gróf
nejének, A rcho Julia grófnőnek vasvármegyei
D obra várában Szekóczy M árton deák kezéhez
őrizetbe adott, Bakocha Pál várnagytól vissza
kapta.
Szele Zsófia nem sokáig viselte az özvegyi
fátyolt. Férjhez m ent H ani H ány Gergely zala
várm egyei földbirtokoshoz. Újabb házassága
azonban nem volt boldog és csakham ar véget
is ért. Férjét, m ikor 1589-ben Szentm árton napja
B akáts F a rk a s t ez világból elkiváná, ki az ő h alá lá n a k
előtte mind Mártonfalva és egyéb dolgok felől is mit
h ag yo tt és végezett K egyelm ed mindjárost jöjjön fel h o z 
zám és tu d t á r a adom K egyelm ednek, Isten ta r ts a m eg
K egyelm eteket. D atu m P a p a 14 die d ecem bris 1585. Maytheny László p ápai főkapitány.#
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táján mostohafiával, Bakacs Sandrinnal a martonfalvi szöllőkbe pinczézni m ent, Zsófia asszony
tisztje nemes Sárhiday Lőrincz 25 jobbágy kísé
retében puskákkal meglövöldözte, úgy ho^y
sebeiben csakham ar m eghalt. R okonsága egye
nesen az özvegyet vádolta a gyilkosság értelm i
szerzőségével. A várm egye őt 50-ed magával
leteendő esküre kötelezte afelől, hogy ebben a
gyilkosságban ártatlan. E rre azonban nem került
sor, jám bor férfiak közbenjárására m ég előbb
kiegyeztek olykép, hogy az özvegy H ány G er
gelynek minden jószágáról,1 s ezenkívül hitbér
és hozomány iránti követeléseiről is lem ondott
és m ég 150 frtot fizetett.
II. Sándor (Sandrin) ekkor m ár jókora legény
lehetett. Nem sokára önállóan rendelkezik. 1596
nyarán m ár sárvári ’ házánál törvényt láttat s
úgy látszik, része van abban a hatalm askodás
ban is, a melyet m artonfalvi polgárok mezőlaki
Zámbó Ferenczen elkövettek. Ezt sikerül elsimí
tania. Zámbó . Ferencz 1597 márczius 11-ikén k i
adott pecsétes levelében kijelenti, hogy az minemü nyom orúság és vereség a m artonfalvai
polgároktól rajta esett, m egtekintvén az ő Iste
nének parancsolatját és az sok jám bor törekedését, minden boszuságát és haragját ezért tel
jes szivvel és lélekkel m egengedte m agának
1 Ezek nevei: F első-K ustan, K a rm a th és Hány, előbb
birtokok (possessio), ekkor pu szták (praedium).
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Bakacs Sándornak, vagy él, vagy meghal, és
azt hagyja m inden atyaiiának, hogy se törvény
nyel, se egyéb boszuállással rajta ne igyekezze
nek állani és reá ne haragudjanak érette.
M ihelyt fegyvert tudott forgatni, m ár 1586-ban
családja hagyományaihoz hiven, hadi szolgálatba
állott. M int a pápai őrség egyik hadnagya, egy
Székesfehérvár alatti ütközetben súlyos sebet
kapván, török fogságba esett.1 Ötvenkilencz fon
tos békókban tartották, sanyargatták őt, m integy
két éven át, m indaddig, m ig váltság fejében
10,000 frtot le nem fizetett. E végből ősi jószá
gát kellett zálogba adnia. M ihelyt kiszabadult,
újból a pápai őrségben vállalt hadi tisztet és
egy lovas csapat kapitánya volt.2 A végházat
őrző «franczusok» azonban ékkor m ár nagyon
zúgolódtak s az erősséget török kézre akarták
játszani. Bakacs Sándor nem volt a tervnek m eg
nyerhető, hűségében m egtántoritható. Az őrség,
nehogy neki bajt okozzon, őt, — m iként maga
feljegyezte, — «kegyetlen rabságba vetette, a
1 Ez 1598-ban történt. V áltságáh o z V as várm egyé
nek is hozzá kellett j á r u l n i a : minden birtokos 1 frtot,
minden jo b b á g y p o rta 50 d én árt s az a rm alista 20 dénárt
fizetett a vármegye rendeléséből. (L. B alogh Gyula id. m.
8. lap.)
2 Ez időtájt v álto tta ki K enessey Péterrel együtt
Tarnóczi Barbel J á n o s p á p a i főbírónak és Füstös M ihály
n a k a császári v ajd ák előtt 1601 a u g u sztu s 2-ikán vallott
jó tá llá s a mellett G ab er György fiát, G aber Já n o s t is, «a
ki esett volt rab b á, h o z a tta ki A m o tt Mustafával».
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m elyben 26 nap kenyeret szemével nem látott».
Végre, hogy tőle m egszabaduljanak, egyszerű
módot választottak, Sándort, atyjafiaival és szol
gáival egyetem ben, szépen eladták a töröknek.
Neki m agának sikerült valahogyan megszöknie,
minden java azonban ott veszett, házanépét pe
dig ki kellett váltania, ami szintén — saját
becslése szerint — 10,000 frtnyi kárával esett.
1602 január 5-ikén boldog házasságra lépett
Gersei Petheő K ristóf leányával, Petheő K a tá 
val. A Nádasd nemből származó Gersei Petheők,
számos, főként vas- és zalavárm egyei jószágon
kivül, a keszthelyi erősített kastélynak is urai
voltak. A török világban a védelem terhét ma
guk nem győzvén, m iként főuraink legnagyobb
része, ők is felajánlották a királynak a várat,
tulajdonuknak megóvása m ellett, a m it többnyire
azzal is elismertek, hogy a tulajdonost, vagy család
jának valamelyik tagját, a ki arra vitézi érde
meinél fogva méltó volt, tették m eg a végház
kapitányává. így lett K eszthely is végházzá,
királyi őrséggel, s igy lettek utóbb Petheő
Mihály fia István, továbbá Petheő K ristóf két
leányának vejei, Bakacs Sándor és nádasdi
Darabos István is K eszthely várának kapitá
nyai. Petheő K ristófnak, K eszthely urának, csakis
lányai m aradtak, a kiket a Petheő fiág a családi
jószágokból, köztük K eszthely kastélyból és
tartozékaiból is kiszorítani igyekezett. Ezért
sietnek özvegye és leányai a királyi oltalm at
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kieszközölni, a miről őket hetesi Pethe Márton
helytartó 1602 márczius 14-ikén kelt s a dunán
túli főkapitányhoz, alkapitányhoz, Zala várm egye
fő- és alispánjához és a keszthelyi kapitányhoz
intézett rendeletével biztosítja.1
E kkor a keszthelyi várban Perneszy György
a királynak kapitánya, a ki a Bocskay mozgal
m ak idején a végházat B ocskaynak adta át,
Bakacs Sándornak pedig, a ki a királyhoz való
hűségét m egtartotta, «minden m arháját és jószá
gát» prédára hányta.
Bakacs Sándor ekkor a császári m agyar sereg
tábornagya, báró Tilly János alatt bizonyos lovas
csapatnak kapitánya, s tőle 1605 deczember 5-ikén a hidvégi táborban azt a megbíza
tást kapja, hogy menjen el bizonyos vidékekre
és ottan azokat, a kik a felségnek kegyelm ét
vissza nem utasítják, hanem ahhoz önként vissza
térnek, a felség nevében fogadja vissza és biz
tosítsa.
A keszthelyi végháznak kapitányságát —
úgy látszik •—• 1606-ban nyeri el. Ezen évi
május 29-ikén adja tu dtuk M átyás főherczeg
Juan és Chiszar vajdáknak, a kik 50—50 m agyar
drabanttal K eszthelyen szolgáltak, hogy őket
az ő hű és kedves kapitánya, Bakacs Sándor
alá rendelte s ezt az ő fejükké tette. Mind1 A következő évben ism ét m egújítja ezt Rudolf
király és B akacs S ánd o rt m e g nejét különös oltalm ába
veszi.
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am ellett nem juthatott ham arjában és békén a
keszthelyi örökséghez, melyből a Petheő rokon
ság igyekezett őt és nejét m indenáron kifor
gatni, ha m ásképen nem megy, akár erőszakos
utón is. Sikerült is őt egyidőre kirekeszteni nem 
csak a kapitányságból, de m ég a birtokból is.
1608-ban vele, m int Zala várm egye alispánjával
találkozunk, a ki felesége és gyerm ekei nevében
is kiegyezik arra a perre nézve, a m elyet neje
indított bizonyos hatalm askodások m iatt Petheő
János ellen. Beszünteti a pert Petheő István
katonái és szolgái ellen is, kivéve kettőjüket,
Bolla Jánost és P aray Pétert. Viszont Petheő
István is visszaadta Petheő K ristóf lányainak
a keszthelyi kastélyban őket m egillető osztály
részt, kikötötte azonban, hogy Bakacs Sándor
a keszthelyi kastélyba addig a lábát ne tegye,
a mig azt a Felség oda nem adományozza,1
hanem egyedül Petheő K atalin mehessen oda
be öt vagy hat szolgájával.
Ezalatt nagy küzdelem folyt a sógorok között
a keszthelyi kapitányságért. Petheő István a
maga érdekében m inden követ megmozgatott.
Zrínyi Miklós gró f és Szécsy Tam ás karolták
fel ennek az ügyét M átyás főherczegnél, a ki
1608 június 24-ikén Boszniában, a skorbaholi
táborból azt üzeni, hogy itten az országon kívül,
gondjai közt ilyen tisztek adományozásához hozzá
1 «ad usque resignationem praesidii praefati castelli
Keszthel Sacr. Caes. Regiaeque M aiestatis fiendam».
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nem jut, hanem majd ha a rövid idő előtt
összehivott országgyűlésre m egy, fog ebben is
határozni. Bakacs Sándornak viszont B attyány
Ferencz lovászm ester és sopronvárm egyei főispán
fogta a pártját. A győztes Sándorunk lett, a
kapitányságot 1608 október 8-ikán m egkapta.
Petheő István ennek daczára sem nyugodott,
hanem újabb lépéseket tett, hogy sógorát ki
zavarva, a kapitányságot ő nyerhesse el. Más
részt B attyány Ferencz is irt újból Bakacs Sándor
érdekében (1608 deczember 8-ikán) II. M átyás
királyhoz. A levelet Bakacs Sándor m aga vitte
föl. El voltak benne számlálva az ő érdemei, s
végül arra kérte pártfogója a királyt, hogy ezt
a hiv szolgáját tartsa m eg a kapitányságban,
hogy ezáltal egyrészt szolgálatainak némi jutal
m át vegye, másrészt azt is lássa, hogy B attyány
közbenjárásának van némi ereje.
És csakugyan, a kapitányságot Bakacs Sán
dor nyerte el, m int K eszthelynek örökös jogú
ura. Nem m ent azonban egészen simán a dolog.
Az őrség egy része a rendeletnek nem enge
delm eskedett s az ő bem enetelének fegyveresen
ellentállott, azokat pedig, a kik az engedelm es
ségre hajlottak, kikergették a várból s azután
a környéken latorkodtalc. A király kénytelen
volt 1609 június 22-ikén B rayner János főkapi
tányt kiküldeni, hogy Bakacs Sándort és a hü
őrséget fegyveres hatalom m al helyezze be, a
lázadókat pedig érdem ük szerint büntesse meg.
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Maga irja egyik felterjesztésében, hogy
Keszthelyhez ekkor csakis úgy ju th ato tt, hogy
M átyás a győri, pápai és veszprémi hadakat vele
adván, «lövéssel, ostrommal, laptákat behányván,
azon végházban elégvén, hitre úgy adták meg.»
Kilencz vitéze halt m eg ekkor, és vagyonában
nagy k árt szenvedett. Mind a m ellett fővezére,
Tilly m ellett az egész nyáron át is 40 lovassal
szolgált a fölkelők ellen.
U gyanebben az évben Somogy- és Zala vár
megye alispánja s ez utóbbi m egyében a 4 frtos
subsidium adóbehajtója (dicator) is volt Bakacs
Sándor. H íven já rt el ebben a hivatalában is a
vett részletes utasítások értelm ében s a befolyt
összegekről pontosan beszámolt. M indam ellett
ebben a hivatalában sok aggsága lehetett. Szá
m adására s az arra vett felm entvényre boszusan jegyezte reá utóbb a következőket: «Anno
1609. Ebbéli dicának quietantiája, m elyet éle
tem ben soha sem viselek, Farkasnak, K ristóf
nak és az utánuk valóknak testam entom ban
hagyom, hogy soha se viseljék ezt a tisztet.»
A végbeli kapitányság sem já rt ez időtájt
valami sok gyönyörűséggel. Fizetés, ellátás rit
kán és rendetlenül jött, az am úgy is elégtelen
számú őrség e m iatt folyton zúgolódott, s a
várat otthagyással vagy a töröknek való átadás
sal fenyegette, s igy a kapitány — ha volt mi
ből — egyebet nem tehetett, mint hogy a vitézlő
népet a magáéból fizette és látta el. Ez volt
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sorsa a mi keszthelyi kapitányunknak is. Vagyo
nos em ber létére néha m ég a szomszédságot is ki
kellett segitenie. íg y küldi őt jóakarója, B atthyány
Ferencz 1609 július 5-ikén Süm eg alá, hogy a
várban levő és fizetésük elm aradása m iatt egyenetlenkedő lovas és gyalogos katonaságot lecsendesitse. Ez csak úgy sikerült, hogy a vitézlő
népnek kívánsága szerint ő maga is kezes lett
abban, hogy B atthyány a sümegi szolgáló népet
két hó alatt megelégiti. Néha m ég az udvarnak
is kellett kedveskedésül egyet-m ást küldenie,
íg y szólitja őt fel 1611-ben B rayner győri fő
kapitány, segitsen neki abban, hogy «jó summa
fáczányoknak, hattyúknak, túzokoknak és egyéb
féle főm adaraknak szerét tegye és M árton-nap
előtt való harm adnapon 'ő Felsége mennyegző
napjára felküldje».
N éha félévig sem kap o tt se fizetést, se élést.
Lassankint az «ausztriai fizetést» egészen m eg
vonták tőle, az őrségnek számát pedig egyre
alább szállították. Panaszkodik is keservesen,
hogy m ig előbb 136 embere szolgált, mostan
csakis 50 fizetetlen gyalogja van, úgy, hogy a
bástyákra és kapukra is alig m arad valaki. B ir
tokos társai közül Petheő G áspár és Petheő
Istvánné is tartoznának 2— 2 hajdút tartani, de
erről megfeledkeznek, csakis D arabos János gon
doskodik az ő két hajdújáról és a közönséges
fizetésen tarto tt porkolábról. A nnyira jutott már,
hogy a belső kapukat kocsisa, szakácsa vonta
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fel, «maga nem érkezvén m indenre». K éri, hogy
az őrségnek azt a részét, a m elyet T atába vit
tek át, küldjék vissza, m ert a nélkül K anizsá
nak és 13 más török kastélynak szomszédságá
ban nem tarthatja m agát.1
A balatonparti végházaknak, K eszthelynek,
Csobáncznak, Szigligetnek, Vázsonynak, Tihanynak elrongyosodott és nyom orgó őrsége végre
m egsokalta a nélkülözést. Közös egyetértéssel
Bakacs Sándorhoz m entek, s őt arra kényszeritették, hogy érdekökben Bécsbe m enjen s a
felségnél közbenjárjon. Esküvel erősitették, hogy
fizetetlenül, éhség és szükség által nyom atva,
tovább a végekben nem m aradhatnak. E gy hó
napig volt fent Sándorunk hiában. V égre türel
m etlenül kijelenti, «mint hű és régi szolga»,
hogy ha innen fizetetlenül visszatér s a végbeli
katonaság elpártol, ő ne legyen oka. K anizsa
elveszte után az 1613. évi 17. t.-cz. ugyan
K eszthelyről is rendelkezett olykép, hogy ez a
véghely éléssel láttassák el, hadi ereje szaporittassék és az erősségtől semmi katonai zsold
1 Ú g y látszik, egy id eig Szigliget is a keze alatt
volt. L eg aláb b 1609-ben Bolondvárból levelet ir neki
szom szédsági tisztességgel a n ag y m an k u c zi a g a , s azt
igy czimezi : Ez levél a d a ss é k Szigligetbe B ak acsi S á n 
dornak, nekem tiszteletes vitéz úr b aráto m n ak , híven és
tiszteletesen kezében.» Bontz J. (i. m., 91. lap) szerint
B. Sándor 1606 körül a szigligeti öbölben állomásozó
sajk ás h a jó h a d n a k k ap itán y a volt.
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m eg ne vonassék, m indam ellett a gondoskodás
azontúl is m eglehetős mostoha volt.1
E kkor m ár Bakacs Sándor forrásai is ala
posan kiapadhattak. Mig bővebben volt ugyanis,
fölös pénzén zálogos birtokokat vett. íg y 16 18-ban
Eszterházy Miklós és neje, hogy megszerezhes
sék M unkács várát, többek közt Bakacs Sán
dortól is kölcsön vesznek 15,400 frtot s ezért
neki a lándzséri vár egyik tartozékát, R orbachot
engedik át. De m ár a következő évben Bethlen
hada Sopron m ellett táborozott. Az egész kör
nyék, a dunántúli végházak Győrig, mind B eth
lenhez pártoltak. K eszthely m egm aradt a csá
szár hűségében. E zért aztán a felkelők ezt a
jószágát teljesen kifosztották s neki 6000 frt
k árt okoztak. Volt egy birtoka A usztriában is,
Oberloch, Lova és Inzersdorf községekben, a
m elyet 28,000 írton szerzett. Ezt m eg a császár
hadai pusztították el, m arháját elhajtották, Lova
faluját felégették és nehány jobbágyát meg is
ölték. A többit az éhség űzte világgá, úgy,
hogy 64 jobbágyából csakis 15 szállott vissza.
Sok küzködése volt az osztályos atyafisággal
is, névszerint Petheő Istvánnal, továbbá Petheő
G áspárral és Györgygyel. Az előbbivel, m int
em litettük, 1608-ban ugyan kiegyezik, hanem
azért m ég sok huzavona volt azontúl is a sógo
rok között. P etheő István, m ielőtt 1612-ben meg1 L á s d m ég az 1618: 35. és 1622:
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halt, haragjában, hogy kijátszsza Bakacsnét és
D arabosnét, R á tk y M enyhérttel színlelt zálog
szerződést k ötött és javainak egy részét az ő
kezére akarta játszani. Ez ellen az em lített két
Petheő lány azonban 1612-ben Thurzó György
nádor előtt óvást emelt. Nem sokat használt
neki az sem, hogy M átyás király 1618-ban őt
sógorával Darabos Jánossal együtt a P etheők
ellen különös oltalm ába vette. Tulajdonostársai
a keszthelyi várban, a P etheők (mert a kapitány
ságot ugyan m egkapta, de tulajdoni igényeivel
a törvényes eljárásra utasittatott) Bethlen Gábor
pártján állván, Bakacs Sándor vagyonát alapo
san felprédáltatták.
M indam ellett nem csüggedett. Jól tudta azt
is, hogy hű szolgálatait és a végház ínségét em
legetni m agában nem elégséges, hanem az esz
közöket is meg kell m utatni arra, hogy őt miből
segélyezzék. És ebben szintén nagyon ügyes
volt. Hol vám- és révjogot kért a Balatonon,
hol vásárjogot K eszthelyen, vagy veszendőben
levő jószágokra uj adom ányokat,1 peres követe
léseire kedvező Ítéleteket szerzett. K árait és tény
leges kiadásait felszámítván, m indig tud azokra
fedezetet is. Egyszer a K ism arton tartom ány1 íg y szerez F o rg á c h Zsigm ond nádortól uj ad o m án y t
a somogymegyei A tá d birtokra, továbbá Csehi birtokban
való részre és T ú r p u sztára. A b eik tatásn ál T ú rra nézve
tóti Lengyel Ján o s és fivérei tiltakoztak.
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ban levő Schandorfot (Csém, Vasmegyében) kéri
dézsmáival és tartozékaival, majd «Draizpurkot»,
m elyet egy m agyar atyjafia, M egyeri Zsigmond
bir, ha örökben nem is, legalább négyezer forint
szolgálatában. Nem kerüli el figyelmét az sem,
ha valam ely jobb végbeli tiszt üresedik meg.
így, m ihelyt értesül arról, hogy Török István
m eghalt (bizonyára enyingi Török István pápai
kapitány, f 16 18), azonnal benyújtja kérését
győri királyképe urához s hivatkozván arra,
hogy ő felsége m ár kilátásba helyezte neki azt,
hogy megfelelő üresedés esetén reá m ásoknak
előtte tekintettel leszen, közbenjárását kéri. H a
nem is vezettek ilyesmik m indenkor sikerre,
bizonyos, hogy azért a régi és hű szolga nem
m aradt üres kézzel.
H a kellett, nem sajnálta a fáradságot attól,
hogy ügyeit szorgalmazandó, Bécsbe is felutaz
zék, s m ikor sógorával, Berekszói Hagymási
Miklós zala- és somogym egyei alispánnal 16 18ban a várm egye részéről az országgyűlésre köve
tül küldetett fel, bizony nem m ulasztotta el az
alkalm at arra, hogy a karoknál és rendeknél is
közbe ne járjon avégből, hogy ő tisztében, va
gyonában m eghagyassék, tekintvén azt is, hogy
«az bécsi végzés szerint m indennek m eg kell
immáron az ő jószágának adattatni».
Nem hanyagolta el, term észetesen, osztályos
vagyoni viszonyait sem. N agyanyja, Barkóczy
K ata utján rokonságban volt Sándorffy Miklós-
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sal,1 báró Zay M agdolna férjével, a ki gyerm ek
telenül halván meg, végrendeletében rokonaira
7000 frtot hagyott. Özvegye, utóbb H osszutóthy
Istvánná, majd K arvai Őrié M iklósné olykép
egyezett ki velők, hogy Liptóujvár várának
egyik tartozékát, V erbiczét engedte át nekik,
köztük Bakacs Sándornak is. Tetem es vagyont
szerzett anyja és neje révén is. Ezenkivül sokat
vásárolt készpénzen is, részint örök árban, részint
zálogul.
'M ikor 1619 április 14-ikén fia, az akkor 15
éves Farkas részére összeírta vagyonát, m ár
négy várm egyében, sőt ezenkivül m ég A usztriá
ban is, több m int 50 olyan községet jegyezhe
te tt föl, a m elyekben részint kastélyai és birto
kai, részint jobbágytelkei, szőllői, jobbágyai
voltak örökösen, vagy legalább zálogjogon.2
1 Egy, a pozsonyi k áp talan előtt 1608-ban létrejött
egyezség alkalm ával őt B akacs Sándor és szentmiklósi
Barkóczy László b áty ju k n ak (frater) nevezik. 1619-iki
vagyonösszeirásában is ak k é n t osztályozza B akacs S á n 
dor a jav ait, hogy kit szegény ipa keresményéből, «kit
szegény b átyám Sándorffy uram keresményéből s kit m a 
g am k ap itán y ság o m után szerzettünk és reánk maradott».
2 Ezek a birtokok a következők : Zalam egyében
Szentgyörgyvölgye, Baser, N em esnép, azu tán Mártonfalva, (Kerka-) Szentmiklós, Lovászi, B aza, B aglád, H ány,
Kökényes, Kisfalud, Szentbalázs, Istvánd, P a c s a stb.,
Keszthely és tartozékai, úgymint K attafalva, Sid, Rezi,
Szántó, Fenék, Tom aj, F alu d , Kovácsi, E g re g y stb.,
V as várm egyében R ábakovácsi kastélylyal,V asvár, Makffa,

3
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Ezenkívül m ég a Szele és M éray vagyon egy
részére is igényt tartott.
A keszthelyi őrségnek költségeit azonban
többnyire m agának kellett viselnie. Szorultságá
ban a Pozsonyban egybegyült országrendekhez
is folyam odott, járnának közben, hogy az uj
contributióból a keszthelyi sereg is kapjon vala
mit. P á rtjá t is. fogták sokan, köztök a kalocsai
érsek, a győri püspök és magyarországi kanczellár is. «Felségednek veterán és érdem esült
végbeli szolgája Szentgyörgyvölgyi Bakacs Sán
dor», igy szól a királyhoz intézett levelök, «hű
ségében és hódolatában m indig állhatatos, béke
és háború idején, balsorsban és jó szerencsében
egyaránt».
A nnyit csakugyan élért, hogy a király
1620-ban a keszthelyi őrségnek m ég 25 huszár
ral és 50 drabanttal való m egerősítését m eg
engedte s utóbb a hadi tanács ő felségének azt
a határozatát is tudtára adta, hogy valahányszor
a győri grániczban szolgálók zsoldot és fizetést
kapnak, olyankor m indig a keszthelyiek is kap
janak, m indam ellett azontúl is neki kellett jó
részt hadi népét ellátnia. 1622 márczius 10-ikén
is ad neki erről bizonyítványt a keszthelyi őrség.
Gerse, Mihálfalva, Péterfalva, Kalocsa, Oszkó, Mizd,
Oloszka, Olaszfalva, Petheő-Tilaj m áskép H erm án stb,
Somogym egyében (Balaton-)Csehi, G adács, Túr, Tetves,
H a la g o s (m a H alasdosd), Sopronmegyében R o rb ach (Orbók], A u sztriáb an Lova (Oberloch) és Czidorf (Inzersdorf).
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Végre is elnyerte jutalm át. II. Ferdinánd
k irály 45 évi hű szolgálatáért és számtalan kár
vallásáért, az 1620-ban kilátásba helyezett 50
telkes jobbágyhoz m ég 50-et adva, m egigéri
neki, hogy m ihelyt az országban 100 jobbágyős
jószág üresedik meg, ezt neki és fiának, F arkas
nak, fogja adományozni.
E nnek az ígéretnek némi beváltásául azután
1625 novem ber 19-én Esterházy Miklós nádor
neki adományozza a somogym egyei Űzd és Patola
egész pusztákat, továbbá F üred egész birtokot,
m elyek néhai P etheő K ristófnak, illetőleg néhai
Szentgyörgyi Jánosnak m agvaszakadtával szál
lottak a koronára.
M ég kevésbbé m aradt el a virtuális jutalom .
1622 augusztus 15-ikén a király neki és fiának
a legelism erőbb szavakkal s az egész családnak
érdem eit részletesen magasztalva, czimerujitó és
bővítő levelet adományozott, m ajd 1625. évi
október 7-ikén Bécsújhelyben azt is elhatározta
a király, hogy neki és utódainak a «nagyságos»,
vagyis bárói czimet adományozza. Ehhez képest
a törökkel kötött béke után 1625 szeptem ber
3-ikára Sopronba összehívott országgyűlésre m ár
Bakacs S ándor külön királyi m eghívót kap o tt
és őt a nádor fentebbem litett adom ánylevelében
nagyságosnak czimezi.
Ez az országgyűlés azután Zalavárnak felépí
tését is elhatározván, az építészek mellé felügyelőkül és építési segédekül a karok és ren3*
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dek (inagyságos» Bakacs Sándor urat, nemzetes H agym ásy K ristófot és Sárkány Istvánt
küldték ki. (1625: X X . t.-cz.) A bárói diplom á
nak form aszerinti kiadása azonban ismeretlen
okból jó ideig fenakadt. Az öreg végbeli vitéz
főkapitány ezt m ár m eg sem élte, — úgy látszik —
1626 nyarán őseihez tért.
V égrendeletet m ég 1626 junius 27-ikén, m int
egészséges em ber te tt a vasvári káptalan előtt.
M indenét feleségére és egyetlen fiukra, Farkasra
hagyta. «Annak is ilyen formán = Isten m eg
hozván, és ha egy jobbágy leányt vesz is, m in
den javaim övék legyenek, de ha Tayffel K ris
tóf leányát veszi, átkozottak legyenek», s erre
az esetre fiát az összes szerzeményi vagyonból
kitagadván, azt a felesége rokonságára, a Szele
atyafiságra, az atyjáról való rokonokra (Esztergetők, Barkócziak) és jótékony meg ájtatos czélokra rendeli.
I I . Farkas a ty já n ak elhunytakor m integy 24
éves fiatal em ber volt. Közszolgálatát igen korán
kezdette meg. A tyja m ég jóformán gyerm ek
korában a császári aulába adta szolgálatra, majd
nem sokára innen m ár 15 éves korában hadi
szolgálatba lépett és Eszterházy Miklós főkapi
tánysága, m eg Buquoy gróf generálissága alatt
táborozott. 1622 márczius 25-ikén, tehát alig
19 éves korában, a hadi tanács m ár azt tudatja
vele, hogy úgy atyjának sok évi szolgálatára,
m int az ő hűségére tekintettel, a melyet a
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forrongó időkben kim utatott, a király neki
havi 50 frtot engedélyezett s azt is kilátásba
helyezte, hogy, ha atyja nyom dokait követve a
hűségben ki fog tartani és jövőben a keszthelyi
kapitányságban változás állna be, megszerezvén
a képességeket és gyakorlatot, atyját állásban
és fizetésben követheti. Ezt el is nyerte. Prainer
János győri kapitány 1626 szeptem ber 19-ikén
állítja ki számára az oklevelet arról, hogy ő fel
sége m egtekintvén Bakacs Farkas uram nak m ind
udvarnál s mind oda föl való táborában telje
síte tt hűséges szolgálatját, kegyelm esen neki
adta a keszthelyi kapitányságot.
Ebben az évben gróf Zrínyi György tó t
országi bán seregében találjuk őt, m int könnyű
lovas csapatnak századosát, a k it vezére, más
csapatokkal együtt, bizonyos ügyekben H orvátSzlavónországba küldött.
A fentebb em litett királyi elhatározás alap
ján m ég atyja életében, 1625-ben, m int <1liber
baro» irja ugyan m agát alá, m indam ellett forma
szerinti bárói oklevelet csakis 1630. évi június
7-ikén ad neki II. Ferdinánd.
A tyjának végrendeleti akaratáról azonban
teljesen m egfeledkezett. Feleségül vette Teuffel
E ufrozinát1 H ázasságán nem volt áldás. Farkas
báró csakham ar, alig 28 éves korában, m eghalt.
1631 június 12-ikén m ég összes pereinek fel
függesztését nyeri arra az időre, a mig a király
szolgálatában fog m int könnyű csapatok kapi-
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tánya külföldön hadakozni, október 12-ikén pedig
m ár özvegyét veszi oltalm ába a király s ennek
ad pereire egy évi halasztást, nehogy zavartas
sák, m ielőtt m ég a férje jószágaira és pöreire
vonatkozó ügyeket m egism erhetné. Nem sokkal
utóbb az özvegy is nehéz betegségbe esett és
8 évi folytonos szenvedés után követte férjét.
F ogott az atyai á to k ! F arkast m ég egyetlen
fiában is sújtotta, ez a szegény kis árva, (III.)
Sándor, testileg csenevész volt és világtalan.1
A király nem vonja m eg tőle gyám olitását.
1632 április 20-ikán jóvá hagyja azt a szerző
dést, a m elyet Sándor nevében anyja kötött
ákosházi Sárkány Miklóssal, s a mely szerint
addig, mig fia a törvényes kort eléri, a keszt
helyi kapitányság tisztének ellátását bizonyos
feltételek alatt Sárkány M iklósnak adta át.1
1633-ban pedig atyjának érdem eire tekintettel,
neki adományozza a somogymegyei egész Zádor
1 Olykor J á n o s S ándornak és S ándor Ferencznek
is írják.
2 III. F erd in án d királynak 1641 november 28-ikán
kelt megerősítő oklevelében. 1649 február 1-én gróf M a n s 
feld Fülöp győri ezredeshez intézett levelében pedig m e g 
h a g y ja a király, hogy mivel ő B akacs S ándornak, mint
Keszthely örökös u rán ak , nem tekintve testi fogyatko
zását (u n gehindert seiner Leibsgebrechlichkeit), a k e s z t
helyi fő k apitányságot ado m án y o zta olykép, hogy azt
a lk a lm a s és a király n ak b e m u ta ta n d ó egyénnel a d m i
nisztrálhassa, B ak acs S ánd o rt főkapitányul jelen tse ki és
ik ta ssa be.
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birtokot is, a m ely nemes Zádory Miklós és
János fivéreknek m agvaszakadtén háram lóit a
koronára. Úgy látszik, a nagyatyai vagyonnak jó
részét sikerült is megszereznie.
A szegény világtalannak legfőbb támasza
neje, Rábadoroszlói R um y K atalin volt. H álából
1650-ben a vasvári káptalan előtt kijelenti, hogy
mivel esküvője idején bizonyos akadályok m iatt
nejének az ország törvényes szokása szerint
adandó jegyruhákat, násfákat, arany és ezüst
m arhákat m egadni nem tudta, s mivel Isten
akaratából szeme fényétől megfosztatván, fogya
tékosságában ez őt hiven gyámolitja, neki egész
czimendorffi birtokát, a m elyet Esterházy László
tól bir 10,000 írtban, továbbá K ovácsit és Mártonfát 10,000 írtban és keszthelyi javait 12,000
forintban, ezeken kivül m ég 11 somogymegyei
birtokát is leköti. A családi vagyon más ré
szeiben is m egfogyatkozott az ő keze alatt.
Elidegeníti R ábakovácsit; az öreganyjáról m aradt
kem endi és vasvári birtokát és tartozékait pedig
Svastics Istvánnak zálogosítja el.
1656-ban III. Sándor m ár nem él. E kkor m ár
özvegye pereskedik két fia, IV. Sándor és István
nevében kis-sennyei Sennyey G áspárral azon
«húsz, igaz merő arany» m iatt, a m elyet Bakacs
Sándor kért kölcsön sógorától, Sennyey Jánostól.
R um y K ata nem sokáig gyászolta az urát,
hanem férjhez m ent Babocsay Ferencz keszt
helyi kapitányhoz. 1659-ben m ár m int ennek
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neje tesz végrendeletet K eszthelyen és — meg
feledkezvén első urától való gyerm ekeiről —
összes ingóságait, akár az ő hozománya légyen,
akár előbbi urától Bakacs Sándortól származott
légyen az, úgyszintén vasm egyei sennyei telkét
is, mostani urára, Babocsay Ferenczre hagyta.
M indam ellett R um y K a ta m ég 1668-ban is élt
s m ásodik férjétől is több gyerm eke született.1
A -B akacs fiuk gyám ja m ostoha atyjuk, Babo
csay Ferencz volt, a ki nevükben a keszthelyi
kapitányság tisztét is ellátta. Népi m ondhatni,
hogy gondjukat ne viselte volna, jól is bánt
velők, vagyonuk azonban mégis egyre fogyat
kozott. Jelentékeny részét özvegy anyjuk ju t
ta tta Babocsay kézre s akadtak mások is, a kik
abban részesedni igyekeztek. Ezért 1662-ben
Ákosházi .Sárkány János kénytelen szót emelni
g ró f Zrínyi M iklós horvát bánnál. «Szala vár
m egyében lakó szegény árva öcséim m ellett, ki
néhai Bakacs Sándor gyerm ekei», az A usztriá
ban levő jószágok végett, m elyeket a kanczellár birt zálogban. A rábakovácsi kastélyt s a
hozzá tartozó birtokokat úgy látszik még atyjok
elzálogosította Szápáry Péternek. Babocsaynak
1 1667-ben és 1668-ban Ferencz, M ag d o ln a (M ancza)
és M ária (M arinka) gy erm ek eik et említik. Utóbb Babocsay
Ferencz megözvegyülvén, Perneszy Ju liá n n á t vette nőül,
kitől szintén egy leán ya született. 1684-ben tett végren
deletében ja v a it mindkét h ázass ág áb ó l való gyerm ekeire
h ag y ta.
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is voltak bizonyos részei benne, de azokat
1674-ben szintén eladta sógor urának és fele
ségének, Egresdy Zsófia húga asszonynak, s ekkor
felesége és gyerekei nevében is az egész jószágot
Szápáry P éter kezéhez bocsátotta.
M indam ellett szép vagyon m aradt még kezü
kön, a m elyen a testvérek 1668-ban megosztoz
tak, egyes birtokaikat azontúl is közösben ta rt
ván meg.
István nem jutott nagyobb szerepléshez s
m ár harm inczas éveiben el is halt. 1676-ban még
fivérével együtt zálogosítják el somogymegyei
füredi jószágukat, 1678-ban pedig m ár özvegye
em littetik. Ú gy látszik, vagyonának jó részét
elvesztegette s ennek nagy részét fivére, Sándor
váltotta magához. Csakis egy leánya m aradt,
Juliánná, a ki előbb Niczky Lászlónak, majd
F erbert M átyásnak nejévé lett.
I V . Sándor örökölte atyjától a keszthelyi
főkapitányságot, a mely tisztséget a család m ár
évtizedek óta ténylegesen nem viselt. 1675-ben,
a m ikor valami 25— 26 éves lehetett, m ár tény
legesen is betölti. Nagyon korán házasodott. Már
1672 szeptem ber n -ik é n nyugtatót ad arról,
hogy nemzetes és vitézlő Babocsay Ferencz
mostoha apja ura ő kegyelm e vásárlott az ő szá
m ára m átkájának, Niczky M agdolnának, m en
tének, szoknyának valót és máshol való apró
lékot 93 frtig és 80 pénzig, a melyet a jövő évi
husvétra m egadni m agát kötelezte.
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Eleintén bizonyos könnyelm űség jellemzi őt
is. H iveinek kisebb-nagyobb adom ányokat tesz,
adósságokat csinál, több jószágát elzálogosítja.
1679-ben neje, gyerm ekeik Farkas és Lukács
nevében is, a vasvári káptalan előtt kénytelen
m ár óvást tenni, m ikor férje a családnak egész
keszthelyi részét, a mely m ár am úgy is zálog
ban volt Petheő Lászlónál és nejénél g ró f Tököly
M áriánál, majd ez utóbbinál, m int gróf Nádasdy
István nejénél, ennek újból, élte fogytáig elkö
telezte. A következő évben pedig a m iatt tet
tek óvást, hogy m inden komoly ok nélkül, merő
tékozlásból bizonyos fenéki földeket stb. eladott.
K ésőbb azonban — úgy látszik — gondosab
ban bánt vagyonával. K eszthelyi főkapitánysága
dolgában is sokat forgolódott ugyan, mindamel
lett igyekezett a török szomszédsággal is lehehetőleg jó békességben m aradni.
Csakham ar Thököly Im re pártján találjuk.
1683 április 2-ikán m ég m int a király keszthelyi
kapitányához ir neki Esterházy Pál nádor, az
iránt keresvén m eg őt, hogy Borsos Ferencz
tiszttartójának'tétessen, m int K eszthelynek kapi
tánya, teljes kielégítést, ugyanezen évi augusz
tus 20-ikán pedig D obay Sámuellel együtt m ár
Szakolczán találjuk őt csapataival, hova őket
Thököly fejedelem azért rendelte, hogy ezt a
szomszédos m orvá őrgrófságtól veszélyeztetett
várost megvédje. Jellemzi a kort, hogy a két
parancsnok m agának a várostól bizonyitványt
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állíttatott ki arról, m iszerint ők csapataikat jó rend
ben és súlyosabb sérelmek nélkül tartották volt.
1686-ban Sándor m ár nem él. Özvegye csak
ham ar újból férjhez m ent telekesi Török Pálhoz.
1688-ban m ár ismét özvegyi fátyolt viselt. Ezt is
letette s harm adszor Jókay Miklóshoz m ent nőül.
M int ilyen halt meg 1711-ben vagy 1712-ben.
Sándornak három fia volt. Ezek közül Farkas
m ég gyerm ekkorában elhalt, a m ásik kettő,
Lukács és Benedek em berkort ért.
' I.ukács eleintén •—- úgy látszik — nem viselt
hadi tisztet. K eszthelyen lakott, m int annak
egyik örökös ura (de kapitányának nem nevezi
magát) s itt jegyzi el m agának nemzetes Csoknyay Éva asszonyt 1698-ban.1 Gondját az ősi
vagyon visszaszerzésére fordítja. 1703-ban lefizet
a kanizsai perceptor, M adaras Pál kezében, jus
armorum gyanánt Csehiért 104 frtot, Gadács,
Űzd, Pataion, Taton, A tád, Túr, Halagos pusz
tákért s a tetvesi puszta feléért 269 frtot.
A következő évben m ár R ákóczy Ferencz
seregében találjuk őt. Ez évi január 13-ikán,
m ikor K árolyi Sándor generális átkelvén a
Dunán, fegyverre szólítja a hazafiakat, ezzel a
felhívással Bakacs Lukács keszthelyi alkapitányt ereszti ki azzal, hogy a felkelőket össze1 B akacs L u k ácsn ak móringlevele szerint, a mely
ben, mivel «bevett szo k ása az nemesi véreknek egybenvaló kötelezésük idejekor», m a g ta la n h alála esetére nejé
nek 1000 tallért köt le stb.
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szedvén, január 20-ikára Egerszegre szálljon.
Ez a nap m ég el sem érkezett, máris gróf Ber
csényi M iklós őt, a ki m agát a fejedelem és
haza szolgálatába jószántából kötelezte, 1704
január 19-én lovas ezeres kapitányság tisztével
ékesiti meg, ezen évi augusztus 2-ikán pedig
R ákóczy őt szegedi táborából kelt levelével
bajai főkapitányává teszi.
M indam ellett kuruczsága nem sokáig tartott,
csakham ar — családja hagyom ányát követve —
ism ét a császáriakhoz állott. A kutasi levéltár
ban most is megvan gróf H uyn János József
lovasgenerális, szigeti ezredesnek, 1705 április
21-ikén kelt passzusa, a melyben, mivel hírül
hozták neki azt a reá nézve fölöttébb kedves
dolgot, hogy báró Bakacs Lukács hozzá kíván
jönni, m eghagyja az alatta levő m agyaroknak
és ráczoknak, hogy őt szolgáival együtt hozzá
bocsássák a hűségeskünek letétele végett. Ez
után egyideig alkalm asint visszavonult a hadi
szolgálattól. 1706-ban a D unán kellett — nem
tudni hova — általm ennie s erre az útjára és
egyéb szükségeire szántai házát és 5 hold föld
jé t elzálogosította. 1709-ben pedig feleségével
és anyósával ennek szigetvári birtokára készül
utazni s e végből Süm egen novem ber 17-ikén
Schilling császári lovassági ezredestől, Sümeg,
P áp a és Veszprém parancsnokától útlevelet sze
rez. F ő k én t vagyoni ügyeinek rendbehozásával
látjuk őt elfoglalva ez időtájt.
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1712-ben m ár ism ét a keszthelyi k ap itány
ságban találjuk. Ezen évi július 4-ikén ugyanis a
keszthelyi esküdtek és városbirákkijelentik,«hogy
midőn Sümeg m egvételekor kegyelm es urunk ő
felsége grácziáját complectáltuk, nem lévén sze
gény helyünknek directora, akkori commandérozó
commendáns Schilling uram ő nagysága constituálta és confirmálta t. nemz. Szentgyörgyi Bakacs
Lukács urunkat ő nagyságát helybeli, kapitány
nak és előttünk járó fejünknek, mivel nem volt
más, a ki ügyünket és szegény helyünk dolgait
forgatta volna, kire nézve most is tartjuk ő nagy
ságát fejünknek és directorunknak.»
Nejétől, Csoknyay Évától, Csoknyay János
és Farkas Doricza leányától, csakis egy leánya
maradt, Orsolya, a ki utóbb szentgyörgyi H or
váth László nejévé lett s 1759-ben m ár m int
ennek özvegye em littetik.
A családnak utolsó férfi tagja, Benedek báró,
m ostoha atyjának Babocsay Ferencznek szár
nyai a la tt m ár korán hadi szolgálatot vállalt.
1692-ben m ég iskolás diák B otka Ferencz gond
viselése alatt, alig 9 évre reá pedig m ár m int
gróf Esterházy A ntal huszárezredesnek száza
dosa az im perium ban Bajorországban hadakozik
és halálos sebekbe esik, úgyannyira, hogy föl
gyógyulását senki sem rem éllette. E kkor fog
ságba esvén, összes tábori eszközét, jószágát,
lovait akkorbeli com m andérozott seregnek pa
rancsnoka, Babocsay Ferencz vette magához.
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Sebeiből mégis csak felépült, s nem sokára fog
ságából is kiszabadult s a bajor választó feje
delem visszabocsátja őt ezredéhez.1
17 1i-ben m ár «fölséges K ároly spanyorországi
királynak Splényi nevű obrister uram regim entje
alatt levő kapitánya», a ki ekkor a néhai édes
anyja, Niczky M agdolna által gróf Esterházy
Borbálánál és gró f K éry Ferencznél pecsét alatt
letett ládákat követeli vissza.
1719 június i-én Balaton-Csehiben tartózko
dik és bátyjával Lukácscsal somogymegyei jószá
gaikra nézve osztályos egyezségre lép.
1715 táján megnősül. Feleségül veszi Meldeki báró R eichlin M ária K atalint, kivel neve
zetes számú ezüst és arany művön kivül 6000 frt
vagyont kapott, a melyen a zálogban levő rábakovácsi, keszthelyi és somogymegyei jószágokat
kiváltották. H ázasságából két leánya született,
Teréz, a ki Vizeki Tallián Józsefhez és Viktória,
a ki cserneki és tarkői Dessőffy Ferenczhez 2
m ent nőül. 1723-ban unokahugával, Orsolyával
1 1704 február 16-ikán a d neki útlevelet Arco Ján o s
gróf táb o rn ag y a végből, hogy szolgáival és lovaival
eg yü tt Donauwörthön át a biro dalom b a m ehessen s z a 
b ad on ezredéhez.
2 M eg h alt 1759-ben, mint A b au jm eg y e alispánja,
miután ezt a tisztséget 23 évig viselte. A fölötte elm on
d o tt halotti beszéd özvegyét, báró B ak acs Viktóriát jó
és já m b o r asszonynak m ondja, a ki férjével 30 évig élt
b oldog h á z ass ág b an . H o rv át Im re gagyi plébános halotti
beszéde Dessewffy Ferencz fölött. E g er, 1760.
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együtt Pálffy Miklós nádortól adom ányt szerez
a néhai K atona, H agym ási és D onáth családok
nak kihaltával a koronára szállott somogym egyei
balatoncsehi birtokra.
Csakhamar ismét ezredével külföldön tábo
rozik. 1726 novem ber 10-ikén Egerben van quártélyon, a hol jó fegyelm et tart. 1730 novem ber
11-ikén m ár a báró Z ungenberg P'erencz huszár
ezredének kapitánya és súlyos betegen fekszik
otthonában R ábakovácsin. H alála esetére ren 
delkezéseket tesz. M egemliti, hogy gyerm eksé
gétől fogvást az ő felséges urát királyát fegy
verrel hűségesen szolgálta, mind im perium ban s
mind pediglen M agyarországban a keresztények
m egesküdt ellensége, a török ellen hadakozott,
de m ostanság annak végét tapasztalja nyavaláiban. Csakhamar kiheveri azonban m egint baját
és 1731 január 9-ikén m ár Viadanában, július
19-én pedig M antuában táborozik. Ezt a helyet
sehogy sem szereti. Leányához irt leveleiben
panaszkodik, hogy m ióta ott van, jó egészsége
nincsen, olyan m elegségek járnak, hogy majd
megfullad az em ber és 38 esztendőtől fogvást
ilyes időt nem ért. Olaszországi hadi szolgála
tában jól vitézkedett. Számos franczia tisztet és
katonát ejtett fogságba.1 1732-ben Olaszország
1 E g y erre vonatkozó franczia nyelvű elismervény
m o s t is van a ku tasi levéltárban, a mely szerint 1732
{?) február 20-dikán H ionban felsorolja H o m o u th oauditeur» azo k n ak a hadifoglyoknak neveit, a kiket B akacs
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különféle helyein táborozik, 1733 november
15-ikén R iedlingenben van, csak 20 órányira
a francziáklioz, hová sok mars után érkezett.
R em éli — írja onnét — hogy 10— 15 nap alatt
m egverekszenek velők. Deczem ber 12-ikéről Fillingenből ir kedves fia urának, Tallián József
nek s kéri, hogy ügyeiben menjen föl Bécsbe
G ottm ann ágenshez.
1734-ben január 12-ikén K em ptenből Thallenbe érkezett és útban van Olaszország felé.
Ú gy véli, nagyobb láttatja a békességnek, m int
a háborúnak, m ert a franczia bizony erőtlen
hozzájuk.1 Csakhamar m eg is érkeznek ismét
Olaszországba. Savoyai Jenő ez évi márczius
13-ikán Bécsben kelt és hozzá intézett levelét
m ár M antuába czimezi. A pril hóban Gaitonál van.
O nnan irja, hogy m ihelyt gróf Csáky regim entje
oda érkezik, m egint a R ajna mellé m ennek.
Ó van ott a legfélóbb őrszemen, a term éskő
hátán alszik és régtől fogva le nem vetkőzhe
tett. Á prilis 23-ikán M antuában van, a hol ismét
beteges, törődött lesz és a megviselt harczos
végrendeletét megírja. Július 24-ikén kissé jobSplényi ezredbeli k ap itán y elfogott és utóbb átadott. Ezek
közt van két h ad n ag y , egy tiszthelyettes, t é t g rá n á to s
és 13 katona.
1 In n en irja h u száro sán , hogy «már sem m it sem ér
a h ad i ember, mióta itten a Fekete-erdő körül tek er
gü nk , két kóczos francziánál lovastul többet nem nyer
tünk».
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ban van, de azért bágyadt és görnyedezve ten 
gődik s leányáruik, T ailiánnénak irt levelében
panaszkodik Csonkabékre, a ki öt szántszándék
kal föl nem váltja. V égre kiszabadul az egész
ségtelen helyről és augusztus 6-ikán m ár Quingentulóban van a seregnél. O nnan irja Terézia
leányának, hogy ezen a napon agyonlőtték «sze
gény Eltenáirt», mely veszedelem közönséges
dolog velük, csak az úr Isten tudja, kik m a
radnak meg közülök.
Az öreg harczosnak levelezése itten m eg
szakad. Övéit, kik után annyiszor vágyódott,
kikhez irt leveleiből annyi m elegség árad,1 többé
viszont nem láthatta; 1734 szeptem ber 6-ikán
hányatott élete — a csatatéren-e vagy a tábo
rozás viszontagságaitól-e ? nem tudni — véget
ért. Bajtársai a quingentolii táborban 1734 szep
tem ber 14-ikén össze Írták a vitéz huszárkapi
tánynak ingóságait, aztán elárverezték s az öszszeget családjához juttatták. Vele hágón kihalt
a szentgyörgyvölgyi B akácsoknak századokon
át nem épen dicstelenül virágzott családja.
1 Különösen szerette «Laczi fiát», Terézia lányától,
Tallián Józsefnétől való u n ok áját. V égrendeletében is
különösen megemlékezik felőle. L e á n y á n a k irt egyik leve
lének ez a zárad ék a : «P. S. Is te n áldjon, édes fiam,
Laczi. F ogadj Isten, hogy érettem iszol, de b á r im á d 
koznál is. H a valaki megver vagy bánt, m eg írjad nekem ,
ne busulj, mint édes a ty ád n a k , oly gondom leszen reád,
h a az U r Isten éltet. R u h á c s k á d a t emberül elkészíttet
tem. Isten éltessen. Ig az G ro ssp ap ád Bakacs.»

4
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H á tra van még, hogy a Bakacs családnak
m ár fent em litett czimer- és rangadományozó
okleveleit röviden ism ertessük.
L egérdekesebb ezek közt úgy ritkaságánál,
m int a czimer tárgyánál fogva János királynak
L ippán 1532 június 11-ikén kelt nemességet
erősitő és czimert adományozó oklevele. Ezen,
szintén Tallián Gyula kutasi levéltárában, m eg
lehetős jó karban levő hártyakéziratnak — a
m elyről azonban a kék-sárga-zöld sodrott se
lyem zsinegről lefüggött pecsét m ár elveszett —
hum anista stilusu szövege a köv etk ező :
* * *
Joannes dei gratia Hungarie etc. Croatie etc. f igy)
tibi fideli nostro nobili Sandrino Bakach de Zenthgewrgwewlge, salutem et gr.atiam nostram regiam. Si
quis eas virtutes, quibus subditi principum erga se
benevolentiam conciliare consueverunt, diligenter secum
consideraverit, fidem sine controversia imprimis sta
tuendam esse inveniet, que cum inter alias sic excel
lere tantamque in se vim habere videatur, ut etiam
eos, quos nunquam viderimus, tamen si modo vel
exiguum aliquod huius de se virtutis specimen prebuerit, non solum remuneratione que amplissima sem
per illis delata est, verum etiam eterna illos felicitate
dignos iudicemus. Merito certe aput maiores etiam
nostros tantus semper honos istis habitus est, ut nemo
unquam scriptorum, qui res preclare gestas Romano
rum aut alia fortia facta variarum nationum litteris
illustrare voluisset, hactenus extitit, qui talium laudes
merito a se pretermitti posse arbitraretur. Hinc enim
Philocrates Gracchi, hinc Pindarus Cassii servitores
multum nominis sui recordationem de nunquam satis
laudata fidelitate ipsorum erga dominos posteris tra
diderunt. Quorum beneficio et illud sepe contigisse,
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ut qui nec rerum gestarum splendore neque etiam
dignitate familie aut alia virtutis via clari unquam
aput posteros evadere potuissent, servorum fidelitas
eorum memoriam etiam litteris illustrem posteritati
colendam transmitteret. Inter quos Panopionem vel
ex annalibus Romanorum unum fuisse accepimus,
qui tunc a triumviris proscriptus in Reatina villa lati
taret et neque ibi a militibus, qui eum prosequebatur,
tutus esse posset, servus non solum commutata veste,
verum etiam permutato annulo, quibus faciem digni
tatemque domini sui simularet, mortem pro suo do
mino equo animo a satellitibus subire non dubitavit.
Caii vero Plotii quis unquam meminisset ? vivit ille
tamen at non suo sed servi beneficio, qui nullis cru
ciatibus adigi potuit, ut dominum suum suo etiam
periculo indicaret. Quorum omnium gloriam famam
que tu prope solus longe superare videris, cum u t
rumque non sine magna tui nominis celebritate fueris
consequutus, non solum enim dominum tuum, fidelem
nostrum spectabilem ac magnificum Joannem Banflfy
de Lyndwa regni nostri Hungarie palatinum, tempore
nominatissimi illius Mohachini conflictus, equo suo
iam destitutum, ex mediis quasi hostium telis eripuisti,
sed et teipsum ex confertissima hostium turba, deo
optimo maximo, pro tua ista erga dominum tuum
pietate et obseverantia ita volente, reducem nobis
cum quadam admiratione prebuisti. Sane igitur cum
te Sandrinum ex verissima relatione dicti domini tui
intelleximus, qua fide non modo in eliberatione sua,
verum in nostris quoque servitiis, posteaque dei ma
ximi nutu ad hanc dignitatem assumpti essemus, penes
ipsum in omnibus procellis et tempestatibus fortuna
rum nostrarum usus fueris, fatere non possumus,
neque par esse censemus, ut has tuas virtutes atque
hec egregiorum tuorum factorum merita aliquo regio
nostre munificencie monumento non prosequamur.
Convenientissimum itaque nobis esse videtur, ut eam
nobilitatem tuam, ex qua a maioribus tuis te oriun
dum esse cognovimus, nostro hoc testimonio exorne
mus et nova hac nobilitatione nostra quodammodo
4*
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confirmemus, ut tu, posterique et heredes tui universi
cognoscant, quibus meritis et egregiis facinoribus tuis
te et heredes posterisque tuos utriusque sexus uni
versos in cetum et numerum verorum nobilium huius
regni de novo ascribendos duximus et assumendos,
prout nunc ascribimus et assummimus presentium
per vigorem, ac in signum huiusmodi nobilitationis
tue per nos tibi heredibusque tuis uniuersis concesse,
hec arma seu nobilitatis insignia : scutum videlicet
quinqueangulare celestini coloris, quod a duobus pue
ris angeli speciem preseferentibus gestatum, tue non
modice virtutis signum, cum scilicet ex equo tuo desi
liens, ac dominum tuum, dictum Joannem Banffy,
armis ut erat indutus, gravem, altera iam pede et
ipsum innitentem, sollicita tua manu, equo tuo thurcico insigni, ut ad meliora se tue patrie tempora
reservaret, insidendum, proprie etiam salutis tue immemor sublevaris, in se continet. Supra scutum galea
est, quam tu ipse, lorica, galeaque cono decora, ac
stricto ense amictus, vultu etiam nunc ad minas com
posito premis, totum vero ambitum scuti flosculi qui
dam virentes ac ad flatum ventorum varij, prout in
capite seu principio litterarum nostrarum Apellis manu,suis appropriatis coloribus descripti sunt, circumdare
videntur, animo deliberato et ex certa nostra scien
tia tibi tuisque heredibus et posteritatibus universis
danda et concedenda, ut a modo perpetuis futuris
temporibus hiis armis sic iam stantibus ubique loco
rum et in omnibus exercitiis ac expeditionibus instar
aliorum verorum nobilium arma utentium libere uti
eademque tam in annulis, vexillis et sigillis, quam
etiam aliis omnibus in rebus ferre valeas atque pos
sis posterique tui universi ferre valeant atque possint.
In quorum omnium premissorum fidem et testimo
nium presentes litteras nostras secreti sigilli nostri
appensione roboratas tibi et per te tuis posteritatibus
universis duximus concedendas. Datum in civitate
nostra Lyppa, in festo beati Barnabe apostoli, anno
domini millesimo quingentesimo tricesimo secundo,
regnorum vero nostrorum anno sexto.
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A czimérnék szigorú heraldikai szabályok
szerint való leirását meg sem kíséreljük. Moz
galm as csatajelenet ez, az oklevél szövege szerint
a mohácsi futásnak egy részlete, a m int Bakacs
Sándor János király későbbi nádorát, Bánffy
Jánost lovának átadásával megmenti.
A veres kantárzatu fehér lovon nyargaló
Bánffy Jánosnak fején egyszerű, vasból való
m agyar hegyes sisak van, karajjal és — bizo
nyára tévesen föltolva ábrázolt — orrvassal.
Fegyverzete, a m elyet a czimerleirás nehéznek
jelez, m indam ellett nem a teljes vasöltözet, ha
nem pusztán vasfegyverderékból s a karjait védő
váll-, kar- és könyökvasakból áll. A fegyver
derék alól csaknem térdig érő vörös (bársony?)
korszovágy látszik, a mely a világos-sárga nad
rágot csaknem teljesen elfödi. Csizmája (mely
nek színe, mivel a festék épen ezen a tájon
lepattogzott, m eg nem határozható) térdig é r ;
szára elől m agasabb és egyenesen vágott, hátul
kissé lefelé kanyaritott. Baloldaláról aranyos lán■czon szablyája függ le, m elynek fekete tokján
az akasztó pántok, úgyszintén a kard kereszt
vasa és m arkolata is aranyosak.
Bakacs Sándoron valamivel könnyebb fegy
verzet van. Sisakja hasonló az uráéhoz, csak
hogy alacsonyabb és hátul lemezes nyakvédője,
sőt a külső czim erképen fület védő vértvasa is
van. Fegyverdereka vaspántokból van össze
állítva. K arjain pánczélujjak vannak, sőt a sisak-
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dísz-alakon a vasmell alatt teljes pánczéling lát
ható. Pajzsbeli képén a vasmell alól csaknem
térdig érő, elől kétfelé kihajtott világos-szürke
dolm ányt, világoskék nadrágot és térdig érő,
felül kettősen körülkanyaritott szárú sárga csiz
m át visel. Baloldaláról fekete szijjon fekete
tokban szablya függ le. A sisakképen jobbjában
tart hegyes tőrt. Bánffy végvonaglásban fekvő
zsem lye-deres paripáján gazdagabb aranyos-piros
szerszámot láthatunk. Ilyen szinü a nyereg, he
veder és farm atring is.
Az aranyos aczél rostélysisak takarója jobb
ról kék arany, balról veres-fehér szinü.
.
Az egyenes vonalakkal határolt ötszögü paj
zsot két térdeplő szárnyas gyerm ekalak tartja,
két lilaszinü pillér és azo k'm ögött lelógó rózsa
színű függöny előtt.
János király fenm aradt csekély számú czim eres levelei között a Bakacs-arm ális korra a
harm adik. M egelőzik azt a Quendel (utóbb Serpilius) családnak 1530 május 4-ikén1 és a Prusinszky családnak is ugyanezen évben adott
czimeres nemesitő levelek,3 utána pedig következ
nek a Vécsey Istvánnak 1532. évi október 16-ikán
adott czimerbővités,3 Záray Lázárnak 1533 július
1 Siebm achers W a p p e n b u c h : IV. Band. 15. Abth.
G. Csergheő, D er A del v. U n g arn . 577. 1. (411. tábla).
1 A czim erkép m á s o lata a H erald. T árs. gy űjtem é
nyében, a nemz. m úzeum levéltárában.
3 S ieb m ach er-C sergh eö : 705. lap és 483. tábla.
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26-ikáról kelt czimeres nemeslevele 1 és a D évay
P éternek 1538 július 13-ikán adott birtok- és
czimeradományozó levél.2
A czimerkép tárgyát tekintve, m indezek m eg
egyeznek abban a m agyar heraldikában régtől
fogva kedvelt motívumban, hogy a czimer az
adom ányosnak valam ely kiváló te tté t vagy ma
gát az adom ányost ábrázolja. A Dévay czimerben levő, nyíllal és lándzsával átdöfött tatá r
bizonyára ép úgy a D évay P éter által legyőzött
ellenség volt, m int a hogy a Záray Lázár czi
meres levelében határozottan m eg is van n e
vezve, hogy az a veres kalapos szakállas fő, a
m elyet a felhőkből kinyúló, szablyát tartó kar
levágott, egyenesen annak a ném et lándzsás
vitéznek a feje, a k it Záray leteritett. H asonló
képen az az oroszlán, a mely — kezében a
Vécseyek régibb czimerével — ormózott vár
falon emelkedik, kétségtelenül a Buda ostro
mánál vitézkedett Vécsey Istv án t példázza.
A Prusinszky és a Quendel czimeres levélnek
szövegét nem ism erem ,3 nincsen azonban kétsé
gem arra nézve, hogy az előbbiben hárm as ko1 A M a g y a r Nemz. Múzeum levéltárában.
2 J ah rb u ch der k.k. H erald isch en G e s e lls c h a ft«Adler».
Neue Folge, II. k. 112. 1.
3 C serg h e ö fS ie b m a c h e r,id. h. 577. 1.) «az eredeti után»
ad ja a czim ernek képét és rövid leírását, de nem m o ndja
meg, hol van ez az eredeti, sem az oklevélnek t a r t a l 
máról bővebb felvilágosítást nem nyújt.
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ronáju, gyökeres aranyfából kinyúló, kardot
tartó kar a czimerszerző vitézi tettét jelképezi,
az utóbbiban pedig a pajzsban levő vértezett,
jobb karjával kivont kardot, baljában lábához
tám asztott pajzsot tartó vitéz az adományos
Quendel Jánosnak az oklevelében m egem lített
hadi érdem eket szerzett fia és a sisakdíszül fes
te tt papi alak ennek fivére, a W ittenbergában
tanult Lőrincz lelkész. A Bakacs-czimer ennek
az iránynak teljességét m u ta tja : a pajzsban a
királyi m egörökítésre m éltó vitéz; tett, a sisak
díszen pedig m aga a czimerszerző van lefestve.
A czimerleirat a czim erképpel nem egyezik tel
jesen. Ez utóbbin Bánffy m ár a lovon ül és
nyargal, Bakacs pedig m ellette fut, holott a
leirás szerint Bakacs az urát éppen a lovára
segíti. Bánffynak nehéz vértezetben kellene
lennie, holott á képen csakis derékig van vas
ban stb. Ez m agában m ég nem volna föltűnő
jelenség, — hasonló eltérések a czimeres leve
lekben gyakran fordulnak elő.
Jobban gondolkodóba ejthet m ár a képen
látható viselet, a mely több olyan részletet
m utat, a m inőre eddig a X V I. századnak utolsó
évtizedei előtt nem igen volt példánk.
Legfeltűnőbb azonban a czim erképnek stílusa
és kiállítása, a mely nagyon is eltér a János
király által adott más czim erképektől. A pajzs
nak szokatlan alakjáról nem is szólunk, bár
ebben a korban az «ötszögül) pajzsot egészen
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m ásként szokták volt m egfesteni. A színek ke
zelése, a festés technikája is újabb időre vall.
Végül nagyon szembeszökő a czimeren a sisak
nak és járulékainak alakja és máza is. Á ltaláno
san elfogadott nézet szerint ugyanis a négymázu
(ezüst-vörös és arany-kék) sisaktakarók csakis a
H absburg-királyok alatt terjedtek el nálunk s
mégis a Bakacs armálison m ár jobbról kék-arany,
balról veres-ezüst sisaktakarót láthatunk. A czim erlevélnek hiteles voltához kétség alig férhet.
Igaz ugyan, hogy az oklevél a kanczellária ré
széről aláírva nincsen, mégis úgy a stilus, m int
az írásnak módja, a betűknek alakja, a m elyek
pl. a Záray arm ális írásával csaknem teljesen
egyeznek, biztositanak arról, hogy itten az o k 
levél-ham isítást kizártnak kell tekintenünk. Erre
nem is volt ok, m ert hiszen a Bakacs-családnak
nemessége régtől fogva el volt ismerve s igy az
arm ális a mohácsi vitézi tettn ek m egörökítésén
kívül egyébre nem szolgálhatott, ennek m egtör
tén tét pedig á Bánffy hálás jószágadományozó ok
levele is bizonyítja. L áttuk végül János királynak
egy m áig fenm aradt leveléből azt is, m ilyen befo
lyásos főem bere volt Bakacs Sándor a királynak.
íg y h át nem gondolhatunk egyebet annál,
hogy a kiállított és kiadott czimeres levélbe a
czimernek beléfestése valam ely ok m iatt elma
radt, s ez csakis későbben p ó to ltato tt.1 A lkal1 Erre V arjú Elem ér t. ta g tá rs u n k tett figyelmessé,
kinek nézetével teljesen egyetértek.
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m asint ugyanannak az «A pelles»-nek kellett
volna azt m egfestenie, a ki a Záray czimert is
festette. T ehát egy, olasz renaissance Ízlésű ügyes
gondos m unka m aradt el az oklevél fejéről, a
melyen a czimerpajzsot sok szinü virágos ágakká
alakitott pajzstakarók között két oldalt tartották
volna az angyalkák.
M ikor festették be az 1532-iki armális
czim erképét, határozottan m eg nem állapít
hatjuk. A lkalm asint II. Sándor tétette azt, a
ki az 1622-iki czimeres levelet js szerezte. —
1609-ben használt pecsétjén m ár a mohácsi jele
netet láthatjuk, a mely ha térbeli nehézségek
m iatt kissé el is tér a czimerképtől, mégis való
színű, hogy ennek a pecsétnek vésője m unkáját
nem csak leírás, hanem kép után Is készítette,
vagyis feltehetjük, hogy ekkor m ár János király
czimeres levele kiegészítést nyert.
Az adománylevél pusztán m egerősítése, meg
újítása lévén Bakacs Sándor régi nemességének,
bizonyára volt a Bakacs-családnak addig is
czimere 1 és csakugyan, m ielőtt a családi pecsé
teken a mohácsi jelenetre találnánk, Bakacs (II.)
Sándornak 1596. és 1603-ból keltezett iratain
más pecsétjét láthatjuk, a mely, ha az elmosó1 Csorna József (Turul, 1892. évf. 16j. 1.) említ egy
1517-ből való Szentgyörgyvölgyi B ak acs czimert, de miként
a leirásból és képből látható, itt nyilván való elnézés forog
fenn, és Csorna az ebből az évből való Brodarics czimerre gondolt.
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dott, papíron át nyom ott pecsétekről jól veszszük ki, felhőből jobbra kinyúló, egy szárból
kihajtott három virágot tartó keztyüs k art áb-

Bakacs (II.) Sándor pecsétje (1596—1603).

rázol. (Lásd a m ellékelt ábrát.) A lkalm asint ez
volt tehát az ősi czimer, a m ely azonban ezentúl
a használatból kim ent.
Nem ességet erősítő és czimert ujitó, némi
részben azonban bővítő oklevél a II. Ferdinánd
király által Bakacs Sándor keszthelyi kapitány
nak és fiának, Farkasnak, 1622. évi augusztus
15-én adott s jelenleg a M agyar Nemzeti
Múzeum lev é ltá ráb a n 1 őrzött adománylevél is.
Az oklevél szövege a czim erleirást részben
a fentebb tárgyalt arm álisból Írja ki. Saját
ságos tévedésből azonban ezt a czimeres levelet
Ulászló királytól származónak mondja. H a m eg
tekintjük a díszes kiállítású, aranyos nyomással
1 Es nem miként a Siebm acherben áll (pótkötet,
10. lap), az orsz. levéltárban. Csergheö a B ak acs c s a 
ládról k ét Ízben is a d o tt rövid közléseiben egyébként
is több hibás a d a to t közöl, igy a nádori ad o m án y
1625-ben és nem 1525-ben kelt, egyebek közt F ü ie d és
nem F üzed birtokról, s a c s a lá d nem 1759-ben, hanem
fiágon m á r 1734-ben halt ki.
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diszitett pergam entbe k ötött okm ányt s elol
vassuk azt a töm érdek magasztalást, a melylyel
a király Sándorról és fiáról Farkasról, aztán
Sándornak atyjáról Lukácsról, s ennek testvé
réről Benedekről, végre öregapjáról Sándorról
megem lékezik, szinte érthetetlen előttünk az,
hogy az adománylevél egyéb kegyet nem ad
annál, hogy az ősi nem ességet és czimert m eg
erősíti s azt lényegtelenül kibővíti. Ez a bővítés
mindössze abból áll, hogy a sisakdíszen Bakacs
Sándor alakja két nyitott fekete sasszárny közé
helyeztetett, a m elyek közül az egyiken az ok
levél szövege szerint holdsarlónak, a másikon
pedig csillagnak kellene lennie, de valójában a
czim erképen m indkét szárnyon egy-egy hat sarkú
arany csillagot láthatunk.'
M agáról a csatajelenet ez újabb ábrázolásáról
kevés a m ondani valónk. A czim er-tárgy m a
radt, csak a kivitel változott a festő felfogása
szerint. A leglényegesebb eltérés az, hogy mig
az 1532-iki czimer m ár azt a jelenetet ábrázolja,
a mint Bánffy a Bakacs lovára kapva, tova
rohan, addig az 1622-iki czimerkép inkább János
király adom ánylevelének szövegéhez tartván ma
gát, a jelenetet m ég abban a perczben örökíti
m eg, m ikor Bakacs az urát az ő lovára fel
segíti.1 Valószínű ebből, hogy az 1622-iki czi1 Ezt a je le n e te t n agy ítv a, szinesen közzé te tte az
Athenaeum a « M ag y ar nemzet története» V I. kötetében
(100. lap), b á r nem épen teljes hűséggel.
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m ereslevél kiállítója nem látta a János király
adóm ánylevelét eredetiben, hanem abból csakis
a czimer-leirást k aphatta m eg és ez lehetett
annak is az oka, hogy az oklevelet tévesen
Ulászló királyának mondja.
Sajátságos egyébként, hogy a család ezentúl
is szívesebben használja pecsétjein az 1532-iki
arm álison levő azt a felfogást, hogy Bánffy m ár
a lovon ül és Bakacs futni indul. Csakis a csaBakacs pecsétek.

III. Sándor (1648).

IV. Sándor (1680).

Benedek (1730-as évek).

Iádnak utolsó tagja, Benedek, m etszeti pecsétjét
az 1622-iki czimerkép után.
A czimerbővitést csakham ar követte 1625-ben
Bakacs Sándornak a nagyságos, vagyis bárói
rendbe emelése, de az erre vonatkozó és 1630
január 7-ikén kelt diplom át m ár csak fia Farkas
kaphatta m eg.1
A veres bársonykönyvbe kötött és díszesen
kiállított oklevélben nincsen czimerkép vagy
1 T allián

G yula k u tasi le v éltáráb an .
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czimerleirás, s igy m integy kiegészítése ez az
1622-iki adom ánylevélnek. T artalm ára nézve a
szokásos bevezetés után II. F erdinánd m egem
líti, hogy Bakacs F arkas régi nemes családból
származott és elei hadi erényekben érdem esült
egyének voltak és hogy atyjának a bárói rangba
em elését m ár 1625-ben elhatározta.1 Ezután fel
sorolja F arkasnak viselt dolgait, a m elyeknek
elismeréséül és hogy hűségének újabb bizony
ságaira annál inkább ösztönöztessék, őt és örö
köseit a nemesi rendből kiveszi és M agyarország
m ágnásainak avagy báróinak veres pecsétet hasz
náló rendjébe sorozza.
M iként láttuk, Farkas bárónak nem volt
többé alkalm a újabb vitézi tettekre. M ár a k ö 
vetkező évben elhunyt. Ivadékai m ég egy szá
zadig becsülettel viselték az ősi czimert, a mely
m ig ennek a letűnt családnak dicsőségét hir
deti, egyúttal a gyászos mohácsi nap egyik jele
netének em lékét hagyta reánk.
1 «sui u n a cum suis posteris de conferendo m a g n i
ficentiae seu b a ro n a tu s titulo, in anno ad h u c domini
sexcentesimo vigesimo quinto sup ra millesimum, die
sep tim a mensis oc'obris, in civitate nostra N eostadiensi
b enigne N o s resolveram us».
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