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A HA TA LOM ÉPÍ TÉS ÚT JAI
A homoródszentpáli Kornis csa lád tör té ne te

A homoródszentpáli Kornis csa lád a 16. szá zad má so dik fe lé ben élte vi rág -
ko rát.1 A ha ta lom- és bir tok nö ve ke dés, va la mint a csa lád köz pont já nak szá mí tó 
Udvarhelyszéken be lü li he ge mó nia a Kornisok há rom ge ne rá ci ó já hoz kö tõ dik.
Te vé keny sé gü ket vizs gál va olyan mér té kû tu da tos bir tok épí tés és kar ri er stra -
té gia ele me it fe dez het jük fel, ami a kor szé kely ne me sei kö zött ki vé te les nek
mond ha tó. A há rom ge ne rá ció tag jai a szer te ága zó ro ko ni há ló zat és a szé ki kli -
en tú ra ki épí té sé nek te rén egy aránt ki vá lót al kot tak, és ez hoz zá se gí tet te õket a 
he lyi ha tal muk nö ve lé sé hez is. A 16. szá zad vé gé re már olyan ab szo lút be fo -
lyás sal bír tak a szé ken be lül, hogy an nak la ko sa it akár nagy ra törõ po li ti kai cél -
ja ik ér de ké ben is könnye dén csa ta sor ba ál lít hat ták.2

Kornis Mik lós

Az új faj ta di nasz tia- és bir tok épí tõ szem lé le tet a 16. szá zad kö zép sõ har -
ma dá ban te vé keny ke dõ Kornis Mik lós ho no sí tot ta meg a csa lád ban, fiai a tõle
vett min tát vit ték, majd fej lesz tet ték to vább. Ha csak a szûk fa mí li át és az egyé -
ni kar ri ert néz zük, az er dé lyi fe je del mi ta nács úri mél tó sá got vi se lõ Mik lós ju tott
a leg ma ga sabb ra az or szá gos po li ti kai élet ben, ám a csa lád egé szé nek ja vá ra szol -
gá ló bir tok bi ro dal mat fiai te rem tet ték meg. Kornis Mik lós meg le he tõ sen rossz
ala pok ról in dí tot ta fé nyes kar ri er jét: örök sé ge csu pán az udvarhelyszéki Lövé -
tére és Homoródszentpálra ter jedt ki, míg apja, idõ sebb Kornis Mik lós a po li ti kai 
har cok ál do za ta lett: 1529-ben Bá tho ry Ist ván er dé lyi vaj da ölet te meg.3

1 A homoródszentpáli Kornis csa lád tör té ne té nek mind a mai na pig leg tel je sebb és leg pon to -
sabb le írá sa: Vass Mik lós: A Homoródszentpáli Kornis-család. Tu rul 27. (1909) 17–28. Mun ká já nak
kü lön ér de me, hogy a homoródszentpáli Kornis csa lád tag ja it el kü lö ní tet te a göncruszkai Kornis csa -
lád tag ja i tól, hi szen a ge ne a ló gi ai szak iro da lom ban ad dig té ve sen és tel je sen össze ke ver ten sze re pel -
tek. A homoródszentpáli, göncruszkai és tóthváradgyai Kornis csa lá dok el kü lö ní té se újab ban: T. Or -
go na An ge li ka: A göncruszkai Kornisok. Két ge ne rá ció túl élé si stra té gi ái az er dé lyi elit ben (1546
k.–1648). PhD disszer tá ció. ELTE Tör té ne ti Dok to ri Is ko la. Bp. 2007. 9–13.

2 Jó pél da erre a Bocs kai-fel ke lés idõ sza ka, ami kor a csa lád leg oko sabb és leg na gyobb szer ve -
zõ je, Kornis Far kas ugyan már nem élt, egyet len élet ben ma radt fia, Fe renc pe dig még túl fi a tal volt
ah hoz, hogy örö ké be lép hes sen, Kornis Far kas veje, Petki Já nos azon ban, ép pen a Kornis-klientúrát
mû köd tet ve tud ta rö vid idõ alatt elõ ször a szé ket, majd pe dig az egész szé kely sé get a ko ráb ban a szé -
ke lyek ál tal nem túl zot tan ked velt Bocs kai Ist ván mel lé ál lí ta ni.

3 A csa lád bir tok köz pont já nak te kint he tõ szentpáli ja va dal ma kat már idõ sebb Mik lós to vább
nö vel te, ugyan is 1525-ben vargyasi Dá ni el Pé ter tõl zá log ba vet te an nak a szentpáli ha tár ban lévõ ré -
szét 10 fo rin tért. Ezt a bir tok részt 1535-ben vé gül fia, Mik lós 200 arany fo rin tért vet te meg vargyasi
Dá ni el Fe renc tõl és Do rottyá tól. Szé kely ok le ve lek a XVI. szá zad ból. Köz li: Vass Mik lós. Tör té nel mi
Tár, Új fo lyam 40. (1910) 121–122.



If jabb Mik lós neve az 1530-as évek ele jén tû nik fel elõ ször a for rá sok ban,
de va ló szí nû leg te het sé ges ka to na és jó szer ve zõ le he tett, mert rend kí vül gyor -
san emel ke dett a szé ki rang sor ban: 1538-ban már Udvarhelyszék fõ ka pi tá nya -
ként sze re pelt.4 1547-ben táb lai ül nök, 1548-ban a Frá ter György mel lé ren delt
ta nács tag ja lett.5 Mi vel már Szapolyai Já nos ki rály ha lá la után I. Fer di nánd hoz 
hú zott, 1552-ben öröm mel fo gad ta a ma gyar ural ko dó er dé lyi be ren dez ke dé si
kí sér le tét.6 Az in ter reg num alatt nyer te el újabb szé ki tiszt sé gét: 1555-ben
Udvarhelyszék fõ ki rály bí rói tisz tét is meg kap ta.7 Noha Já nos Zsig mond vissza -
hí vá sát kez det ben me re ven el le nez te, 1556 ele jé re meg vál to zott vé le mé nye, és
Petrovics Pé ter tö rek vé se it kezd te tá mo gat ni. A Habs burg-pár ti er dé lyi vaj dák
hi á ba pró bál ták Fer di nánd hû sé gé re vissza csá bí ta ni — ál lí tó lag há rom száz ara -
nyat és száz job bá gyot ígér tek neki8 —, nem jár tak si ker rel. 1556 már ci u sá ban
a szászsebesi or szág gyû lés Petrovics Pé tert vá lasz tot ta hely tar tó nak, és mel lé
hat ta gú hely tar tói ta ná csot ren delt a há rom nem zet bõl, amely ben Kornis a szé -
kely ség kép vi se le té ben ka pott he lyet.9 Já nos Zsig mond és Iza bel la ki rály né de -
cem be ri ha za tér tét azon ban vá rat lan ha lá la mi att már nem ér het te meg.10

Kornis Mik lós kar ri er je — min den te het sé ge el le né re is — szin te hi he tet -
len nek tû nik an nak a fé nyé ben, hogy sem Szé kely föl dön kí vül, sem Udvar -
helyszéken be lül nem volt je len tõs bir to kok tu laj do no sa, még éle te vé gén sem.
A bir tok ál lo má nya min den bi zonnyal elég te len lett vol na or szá gos tiszt sé gek
meg szer zé sé hez, ám ma gán a Szé kely föl dön be lül a 16. szá zad kö ze pén alig ta -
lá lunk az övé nél je len tõ sebb mé re tû bir to ko kat. Va ló já ban ép pen a Kornisok
lesz nek az el sõk, akik egy vár me gyei szin tû bir tok komp le xum lét re ho zá sát cé -
loz ták meg. Az egész Szé kely föl det te kint ve oly annyi ra egye dül ál ló volt ez a kí -
sér let, hogy a szé kek leg te kin té lye sebb jei még a 17. szá zad elsõ fe lé ben is a
Kornisokénál jó val ki sebb szé ki bir to kok kal ren del kez tek. Jó pél da erre Láz ár
Ist ván, Csík- Gyergyó- és Kászonszék min den ha tó ura, aki 1614-ben 54 job bá -
gyá val a szék leg te he tõ sebb je volt.11

Ha Kornis Mik lós csak az er dé lyi po li ti kai élet ben ért vol na el si ke re ket,
csa lád ja ta lán meg re kedt vol na azok kö zött a szé kely fa mí li ák kö zött, akik csu -
pán egyet len ki ma gas ló és utol ér he tet len tel je sít ményt nyúj tó õsük re le het tek
büsz kék. A nagy elõd azon ban sa ját kar ri er jén túl a csa lád épí tés és a bir tok -
szer zés te rén is meg ha tá ro zó ala po kat fek te tett le (l. a mel lé kelt tér ké pet).
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4 Szé kely Ok le vél tár. Új so ro zat. I–VI. Szerk. Demény La jos – Pa ta ki Jó zsef – Tü dõs S. Kin ga.
Bu da pest–Bu ka rest–Ko lozs vár 1983–2000. (a to váb bi ak ban: SZOKL) II. 41.

5 Er dé lyi or szág gyû lé si em lé kek. Szerk. Szil ágyi Sán dor. I–XXI. Bp. 1875–1898. (a to váb bi ak -
ban: EOE) I. 238. és Oborni Te réz: Er dély pénz ügyei I. Fer di nánd ural ma alatt 1552–1556. (Fons
Köny vek 1.) Bp. 2002. 138.

6 EOE I. 52.
7 SZOKL III. 309.
8 EOE I. 477.
9 EOE I. 571.

10 Ha lá lá nak pon tos dá tu ma nem is mert, az utol só róla szó ló adat 1556. au gusz tus 17-érõl ma -
radt fent. Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 20. és Szé kely ok le ve lek i. m. 127.

11 Ro mán Or szá gos Le vél tár Kolozs me gyei Igaz ga tó sá ga, Ko lozs vár; Udvarhelyszék le vél tá ra,
Szé kely Láda (a to váb bi ak ban: KmOL) 56. sz. VIII. 1. Az 1614. évi conscriptio; Ba logh Ju dit: A szé -
kely ne mes ség ki ala ku lá sá nak fo lya ma ta a 17. szá zad elsõ fe lé ben. (Er dé lyi Tu do má nyos Fü ze tek
254). Ko lozs vár 2005. 186.



Egyet len há zas ság kö té sé rõl tu dunk: 1525 kö rül vet te fe le sé gül Bikli Já nos hu -
nya di fõ is pán és Harinnai Far kas Mar git le á nyát, Bor bá lát.12 Fe le sé ge szü le i nek 
anya gi hát te ré rõl az 1502-ben és 1505-ben Harinnai Far kas Já nos sal kö tött
egyez sé gük nyújt hat ké pet.13 Esze rint az após, Bikli Já nos és fe le sé ge Kolozs és
Bel sõ-Szol nok vár me gyé ben öt-öt fa lut bir to kol tak, ezen kí vül Mar git apja, Harin -
nai Far kas Ta más vég ren de le ti leg rá juk hagy ta pén zen vá sá rolt radnai arany-
és ezüst bá nyá ját, to váb bá zá log ként bír ták Hunyad vá rát, sõt még Bu dán is
volt egy kõ há zuk, a ki rá lyi vár alatt, a Duna part ján az alsó hév vi zek nél.14

Bikli Bor bá la így szü le i tõl szép va gyont örö költ, amely elõ se gí tet te Kornis
Mik lós bir tok vá sár lá sa it és kar ri er jé nek emel ke dé sét. A há zas sá guk ból szü le -
tett gyer me kek kö zül há rom-há rom fiú és lány érte meg a fel nõtt kort (l. a mel -
lé kelt csa lád fát). Mik lós pe dig szisz te ma ti kus há zas sá gi stra té gi át dol go zott ki
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12 Jakó Zsig mond: A kolozsmonostori kon vent jegy zõ köny vei (1289–1556). I–II. Bp. 1990. II.
Nr 3867.

13 Uo. II. Nr 3261., 3375.
14 Harinnai Far kas Mar gi tot apja fi ú sí tot ta, en nek kö szön he tõ gaz dag ho zo má nya. Ké sõbb

azon ban Harinnai Far kas Ta más nak — fel te he tõ en egy újabb há zas sá gá ból — meg szü le tett a vár va
várt fiú is, Harinnai Far kas Já nos, emi att osz tot ták fel olyan gon do san bir to ka i kat.



gyer me kei szá má ra, amely nek kö szön he tõ en meg erõ sí tet te a csa lád udvar hely -
széki po zí ci ó it, és meg te rem tet te a szé ken kí vü li ter jesz ke dés alap ja it is. Mi hály 
nevû fiát Barcsay Bor bá lá val há za sí tot ta össze, és a ho zo má nyon kí vül 1554-
 ben meg sze rez te a fiú ágon ki halt Barcsay Bol di zsár nak Fületelkén és Bazédon
lévõ marosszéki bir to ka it is.15

Há rom lá nya kö zül Ka tát a Gyergyószéken bir to kos szár he gyi Láz ár Ist -
ván hoz adta nõül, Ilo na oltszemi Mikó Fe renc ne je ként Sepsiszékbe köl tö zött,
míg Mar git elõ ször Kaczay Ta más, majd pe dig az udvarhelyszéki Bogáthy Bol -
di zsár fe le sé ge lett. A Kornisok te hát két õsi pri mo ri csa lád dal tör tént össze há -
za so dás ré vén ro kon sá got és egy ben szö vet sé ge se ket sze rez tek Csík ban és Há -
rom szék ben is. Sa ját szé kü kön be lül pe dig a szin tén te kin té lyes és még az egész 
Er délyt te kint ve is ne ves Bogáthyak lo ja li tá sát si ke rült biz to sí ta ni. Bár a leg ki -
sebb fiú, Far kas há zas sá ga i ban Kornis Mik lós nak már nem volt sze re pe, de a
tu da tos vá lasz tás az õ ese té ben is két ség te len, mi ként er rõl a ké sõb bi ek so rán
még szó lesz.

Kornis Mi hály

Kornis Mik lós fiai kö zül hár man ér ték meg a fel nõtt kort. Vass Mik lós az
ál ta la össze ál lí tott csa lád fán a Mi hály–Fe renc–Far kas szü le té si sor ren det ál la -
pí tot ta meg.16 En nek azon ban el lent mond az a tény, hogy ap juk nem a szé ken
be lü li, elsõ fiút meg il le tõ õsi jó szá go kat ha gyo má nyoz ta Mi hály ra, ha nem a
marosszéki bir to ko kat. Ez vi szont csak úgy le het sé ges, ha nem Mi hály volt a
leg idõ sebb fiú, ha nem Fe renc, aki gyer mek te le nül és fi a ta lon anél kül halt meg,
hogy a csa lá di va gyon nö ve lé sé ben vagy a szé ki hi e rar chia ki épí té sé ben bár mi
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15 Kendy Fe renc és Dobó Ist ván er dé lyi vaj dák ado mány le ve le. Vár al ja, 1554. szep tem ber 26.
Szé kely ok le ve lek i. m. 124–125.

16 Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 21 és 28. A gyer me kek szü le té si ide jé re
nin cse nek for rá sok, Vass Mik lós más, köz ve tett ada tok ra és ku ta tói ta pasz ta la ta i ra ala poz va hi po te -
ti ku san ha tá roz ta meg a sor ren det. Elõ re tet te a há rom fiút, majd kö vet kez tek a lá nyok: Mar git, Ilo -
na és Ka ta lin sor rend ben.



je len tõ set cse le ked he tett vol na.17 Kornis Mi hály vi szont nem volt hí já val a bir -
tok szer zés hez szük sé ges ag resszi vi tás nak, sõt bíz vást ál lít hat juk, az erõ sza kos
bir tok szer zés ben az egész csa lá dot te kint ve õ bi zo nyult a leg agi li sabb nak.

Az ál ta la örö költ marosszéki bir to ko kat Mi hály min den irány ban igye ke -
zett to vább nö vel ni. Mint hogy ezek a jó szá gok ép pen Ma ros- és Udvarhelyszék
kö zös ha tá ra men tén fe küd tek, ké zen fek võ nek lát szott nem csak Marosszék, de
Udvarhelyszék irá nyá ba is ter jesz ked nie. Szer zett jó szá ga i nak egy ré sze há zas -
ság kö té se i bõl szár ma zott. Vass Mik lós sze rint Mi hály há rom szor nõ sült: Bar -
csay Bor bá lát, Drakulya Bor bá lát, majd Er dé lyi Sá rát vet te fe le sé gül.18 Kornis
ugyan va ló ban há rom szor nõ sült, ám e név sor kor rek ci ó ra szo rul. A Vass ál tal
em lí tett Barcsay Bor bá la és Drakulya Bor bá la ugyan is ugyan az a sze mély. A té -
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17 Az elsõ szü löt tet il le tõ bir to kok nagy ré sze a ké sõb bi ek fo lya mán Kornis Far kas ra há ram lott. 
Az biz tos, hogy Mi hály és Far kas kö zül az elõb bi volt az idõ sebb, még hoz zá elég nagy kor kü lönb ség -
gel. Hogy még is Far kas örö költ, az adód ha tott Fe renc eset le ges vég ren del ke zé sé bõl, de ami va ló szí -
nûbb, hogy Fe renc ak kor halt meg, ami kor Kornis Mi hály el len fel ség sér té si el já rás folyt, il let ve már
bör tön ben ült, és így az öccse örö költ. Kornis Fe renc ha lá lát Vass Mik lós 1560-ra tet te, mert eb bõl az 
év bõl szár ma zik az utol só rá vo nat ko zó adat. De mi vel Kornis Fe renc lé te zé sé re és csa lá di kap cso la ta -
i ra ed dig össze sen két hi te les ada tot is me rünk, 1555-bõl és 1560-ból, a ha lá lá ra fel té te le zett 1560. évi 
ada tot nem fo gad hat juk el per dön tõ nek. Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 21. és Ma -
gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da pest; P 1870, Rhédei (kisrédei) csa lád le vél tá ra (a to váb bi ak ban MOL P 
1870), Homoródszentpáli Kornis és rokon családok 1. cs. 5. t. Kornis Mihály birtok- és vagyonjogi
iratai.

18 Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 24.



ve dés on nan szár ma zik, hogy Barcsay Bor bá la szü lei Barcsay Bol di zsár és Gyu -
lay Anna vol tak, ám az apa ha lá la után az anya új ból férj hez ment, még pe dig
Drakulya Lász ló hoz.19 Kornis Mi hály má so dik fe le sé ge va ló já ban az ed dig tel je sen
is me ret len Recsenyédi Bor bá la volt, aki nek lé te zé sé rõl és há zas sá gá ról egyet -
len for rás, a fér je ja vá ra ké szí tett vég ren de le te ta nús ko dik.20 A har ma dik fe le -
ség som ke ré ki Er dé lyi Sára volt, aki azu tán túl él te fér jét.21

Kornis Mi hály nak még az apja aka ra tá ból kö tött elsõ há zas sá ga je len tõs
marosszéki bir to kok kal gya ra pí tot ta va gyo nát. Fe le sé ge ré vén szer zett jó szá ga -
i ról Barcsay Bor bá la vég ren de le té bõl nyer he tünk ké pet, amely nek ér tel mé ben
az asszony az Erdõszentgyörgyön, Fületelkén és Egrestõn lévõ há za it (in gó sá -
ga ik kal együtt), va la mint Bándon egy ne me si ud var há zat ha gyott Mi hály ra, il -
let ve an nak ha lá la ese tén apó sá ra, Kornis Mik lós ra.22 Kornis Mi hály és Barcsay 
Bor bá la há zas sá ga azon ban va ló szí nû leg nem le he tett túl har mo ni kus, leg -
alább is erre en ged kö vet kez tet ni két irat: 1553. má jus 18-án Bor bá la asszony
úgy ren del ke zett, hogy marosszéki bir to ka it, Bándot, Bözödöt, Csá vást és a
Bándi-tó fe lét az ott lévõ ma lom hellyel együtt éle tük vé gé ig any já nak és mos to -
ha ap já nak en ge di át. De még ugyan az nap vissza von ta be val lá sát, arra hi vat -
koz va, hogy azt nem a sa ját sza bad aka ra tá ból, ha nem apó sa és fér je kény sze rí -
té sé bõl tet te.23 Ennyi idõ táv la tá ból már nem vi lá gos, hogy eh hez a meg ol dás -
hoz a Kornisoknak mi lyen ér de ke fû zõ dött vol na, de egy év vel ké sõb bi vég ren -
de let ében Barcsay Bor bá la bir to ka it vé gül rész ben fér jé re, rész ben pe dig édes -
any já ra hagy ta. Az utób bi bir to kok vi szont ké sõbb nem Kornis, ha nem Szi -
gethy Pál deák tu laj do ná ba kerültek.

Az ere de ti leg köz ren dû szár ma zá sú Szigethy, aki ek kor a fe je de lem ség ki -
sebb kan cel lá ri á ján jegy zõ ként dol go zott, egész biz to san nem állt ro kon ság ban
Barcsay Bor bá la any já val sem. Az asszony ta lán Szigethy jogi se gít sé gét ju tal -
maz ta ily mó don. A ké sõbb az íté lõ mes ter sé gig jutó hi va tal nok nak ép pen erre
az idõ szak ra te he tõ gyors va gyo no so dá sa: az 1550-es évek ele jé tõl egy bõ év ti -
zed alatt Marosszéken, il let ve Küküllõ vár me gyé ben Egrestõn, Fületelkén, Szé -
na ve rõ sön, Balástelkén, Kolozs vár me gyé ben Várcán, Incselen és a bi ha ri Re -
me tén szer zett ma gá nak jó szá go kat, va la mint szü le i tõl rá ma radt a mára maros -
szigeti kú ria is.24 Küküllõi és marosszéki ter jesz ke dé se azon ban Kornis Mi hály
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19 Jakó Zs: A kolozsmonostori kon vent i. m. II. Nr 4452., 5203.
20 Kornis Mihályné Recsenyédi Bor bá la vég ren de le te. Év nél kül, Hús vét elõtt elsõ szom ba ton.

MOL P 1870 1. cs. 5. t. fol. 87. Mi vel a tes ta men tum nem tar tal maz pon tos dá tu mot, fel me rült a kér -
dés, hogy Kornis Mi hály Barcsay vagy Recsenyédi Bor bá lát vet te el elõ ször fe le sé gül. Vé gül a fen ti
sor ren det ál la pí tot tuk meg, a kö vet ke zõ ér vek alap ján. 1. Barcsay Bor bá la 1554-ben vég ren del ke zett, 
mint Kornis fe le sé ge. 2. A recsenyédi jó szá gok az 1560-as évek ben tûn nek fel Kornis Mi hály bir to kai
kö zött. 3. Kornis Mi hály és Recsenyédi Bor bá la há zas sá gá ból több gyer mek is szü le tett, te hát túl
hosszú volt ah hoz, hogy az 1554 elõtti idõszakba beférjen.

21 Kornis Far kas és Er dé lyi Sára osz to zá sa. Erdõszentgyörgy, 1582. áp ri lis 3. Szé kely ok le ve lek
i. m. 263–265.

22 Kornis Mihályné Barcsay Bor bá la tes ta men tu ma. Erdõszentgyörgy, 1554. szep tem ber 21.
Szé kely ok le ve lek i. m. 123–124. 1554. no vem ber 12-én már el hunyt ként sze re pelt. Uo. 125.

23 Barcsay Bor bá la be val lá sai, 1553. má jus 18. Jakó Zs: A kolozsmonostori kon vent i. m. II. Nr
5203–5204.

24 Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich-család tör té ne té nek regesztái. Pécs 1942. Nr
243., 255., 260., 266. és Jakó Zs: A kolozsmonostori kon vent i. m. II. Nr 5233., 5440.; Szigethy Pál



ér de ke it sér tet te, aki rész ben tör vé nyes úton, rész ben pe dig erõ szak kal pró bált
en nek gá tat szab ni.25 Kornis ugyan is el hunyt fe le sé ge összes bir to kát el fog lal ta, 
azo kat is, ame lye ket Bor bá la asszony édes any já ra, az pe dig Szigethyre ha gyott. 
Az 1555-ben kez dõ dõ per két év ti ze dig hú zó dott, és vé gül tett le ges ség be tor kol -
lott. Kornis Mi hály ki hasz nál ta, hogy Szigethy Pál 1575-ben a trón kö ve te lõ
Bekes Gás pár párt já ra állt. Fegy ver rel rá tört Egrestõre, fog ság ba hur col ta Szi -
gethyt, és összes jó szá gát el fog lal ta. Mi vel Szigethy párt ütõ nek szá mí tott, és
mint ilyen Bá tho ry Ist ván fe je de lem fog sá gá ba ke rült, Kornis el len nem in dult
ha tal mas ko dás vád já val el já rás, ha nem egy Kendy Sán dor ve zet te, te kin té lyes
ne me sek bõl álló bi zott ság igye ke zett ki bé kí te ni a szem ben ál ló fe le ket. Vé gül
egy pe ren kí vü li egyez ség gel si ke re sen si mí tot ták el az ügyet. A fe lek ezer arany 
kö tés ter he alatt egyez sé get kö töt tek, amely nek ér tel mé ben Kornis Mi hály egy
fületelki bir tok rész ki vé te lé vel Szigethy min den el fog lalt ja vát vissza szol gál tat -
ta. Szigethy pe dig nem in dít ha tott pert sem fog sá ga, sem jó szá gai el vé te le mi -
att, és mind ket ten meg ígér ték, hogy meg bo csát ják egy más nak, amit egy más el -
len el kö vet tek.26

Kornis Mi hály ra néz ve sok kal sú lyo sabb kö vet kez mé nyek kel járt vi szont
a koroknai Mihályfi Ta más sal 1560. no vem ber 29-én kez dõ dött per. Mihályfit,
aki szin tén Marosszéken bir to kolt, mind vé gig „be bí ró” ne mes ként tar tot ták
szá mon a szé ke lyek, te hát olyan ként, aki kí vül rõl jött és nem is ke rült be a szék 
primorjai közé, el len tét ben az ere de ti leg szin tén kí vül rõl ér ke zett Kornisokkal,
aki ket a 16. szá zad ban már a pri mo rok közé szá mí tot tak. Noha a per a fületelki 
dézs ma ne gye dé rõl folyt, sejt he tõ, hogy va ló já ban több rõl le he tett szó: fel te he -
tõ en te rü le ti vita és a szé ken be lü li be fo lyá sért foly ta tott harc hú zó dott a hát -
tér ben. A Barcsay-örökségbõl szer zett marosszéki Kornis bir to kok ugyan is kö -
zel fe küd tek Mihályfi jó szá ga i hoz, és a ter jesz ke dõ Kornis már a Mi hály fi-ér de -
kelt sé ge ket fe nye get te. Az el len tét 1562-ben, a szé kely fel ke lés ide jén erõ szak -
ba for dult: Kornis Mi hály, noha nem tar to zott a fel ke lés fõ szer ve zõi közé, ki -
hasz nál ta a hadi kö rül mé nye ket, és az ál ta la ve ze tett szé kely had se reg — amely -
nek ez volt az egyet len je len tõs ka to nai cse le ke de te — két szer egy más után
„meg dúl ta” Mihályfi Ta más koroknai bir to kát.27 A fel ke lés le ve ré se után a se -
ges vá ri or szág gyû lés Kornist a fel ke lés egyik fõ oko zó ja ként bé lye gez te meg.
Bör tön be ke rült, ahon nan csak 1564-ben sza ba dult.28
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élet raj za: Horn Il di kó: Tün dér or szág út vesz tõi. Ta nul má nyok Er dély tör té ne té hez. (TDI köny vek)
Bp. 2005. 79–83.

25 Kornis Mi hály 1554. no vem ber 26-án til tot ta Kendy Fe renc és Dobó Ist ván vaj dá kat at tól,
hogy egrestõi la kott job bágy tel két el ado má nyoz zák Szigethy Pál nak. Jakó Zs: A kolozsmonostori
kon vent i. m. II. Nr 5440. 

26 Kornis Mi hály és Szigethy Pál egyez ség le ve le. Egrestõ, 1576. feb ru ár 10. Szé kely ok le ve lek i. 
m. 141–143.

27 Bor sos Se bes tyén sze rint „a Nyárád mel lé szállának, az ákosfalvi rét re, honnat […] a
Mihályfi Ta más há zá ra menének egy szer da nap estve és az ud var há zat igen megdúlák és hor dó bo -
ro kat vivének a tá bor ra”. „Azu tán egy pén tek nap ra kel ve, szállának Koronka mel lé és az elõtt való
dú lás tól, ami megmaradott vala a Mihályfi Ta más há zá nál, azt esmét mind feldúlák és a há zat is
elégeték.” Er dé lyi Tör té nel mi Ada tok. (a to váb bi ak ban ETA) Szerk. Mikó Imre. Ko lozs vár 1856. I.
19. A „meg dú lás” szo ká sa a szé kely tár sa dal mon be lül kö zös sé gi ak tus volt, a kö zös ség nor má i ból
„ki ló gó kat” bün tet ték meg ilyen mó don. Ba logh J.: A székely nemesség i. m.

28 EOE. II. 151.; SZOKL II. 273.; Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i.m.. 22.



Kornis ko ráb ban tá vol tar tot ta ma gát a po li ti kai élet tör té né se i tõl. Tény -
ke dé se mind össze ab ban me rült ki, hogy az 1558. évi gyu la fe hér vá ri or szág gyû -
lés õt is a ko ráb bi évek ben meg aján lott subsidiumok fe lül vizs gá lá sá ra ki kül -
dött biz tos nak je löl te, va la mint az 1560. évi ko lozs vá ri gyû lés egy nyil vá nos hit -
vi tát fel ügye lõ bi zott ság tag já nak vá lasz tot ta meg.29 Bát ran ál lít hat juk, hogy a
szé kely fel ke lés ide jén sem po li ti kai cé lok és meg fon to lá sok ve zet ték, ha nem
meg gon do lat lan és erõ sza kos ter mé sze te so dor ta baj ba. Sza ba du lá sa után hû -
sé ges em be re lett Já nos Zsig mond nak, és a neki szó ló ké sõb bi bir tok ado má nyok
azt mu tat ják, hogy az er dé lyi po li ti ka ve ze tõi is tisz tá ban vol tak Kornis po li ti kai
be ál lí tott sá gá val és 1562-ben el kö ve tett tet te i nek va lós moz ga tó ru gó i val.

Mi hály má so dik há zas sá gá nak kö szön he tõ en azu tán újabb bir to kok kal
gya ra po dott. Recsenyédi Bor bá la Recsenyédet, va la mint a fér je se gít sé gé vel
vissza pe relt angyalosi és borosnyai bir to ko kat a hoz zá tar to zó rész jó szá gok kal
együtt fér jé re hagy ta, mi vel fri gyük bõl szü le tett gyer me ke ik még kis ko ruk ban
mind meg hal tak. Kornis ezen a te rü le ten is ter jesz ked ni igye ke zett. Ezt nagy -
mér ték ben se gí tet te, hogy õ is tag ja volt an nak a se reg nek, amely Já nos Zsig mon -
dot 1566-ban Szülejmán szul tán tá bo rá ba kí sér te, en nek kö szön he tõ en ugyan is a
szebeni or szág gyû lés õt bíz ta meg a szé kely ség re ki rótt pén zek be sze dé sé vel,30

és a ezért a fe je de lem ha ma ro san je len tõs bir tok ado má nyok kal ju tal maz ta meg. 
Homoródszentpálon, Homoródszentpéteren és Recsenyéden 32 job bágy tel ket
ka pott öccsé vel, Far kas sal együtt, az zal az in dok lás sal, hogy min den „né me tek
el le ni” had já rat ban vi téz ke dett, és a szul tán hoz is el kí sér te urát.31 Két év múl -
va Szentpálon és Recsenyéden újabb 22 ház nyi job bágy ado mányt szer zett, ez -
út tal egye dül.32 Ez zel pár hu za mo san Marosszékben is to vább ter jesz ke dett:
Csögfalván, Makk fal ván, Kibéden, Ha va don, Vadasdon és Erdõszentgyörgyön
is újabb rész jó szá gok hoz ju tott, va la mint új ado mányt ka pott Erdõszent györ -
gyön a „Barcsay rész”-nek ne ve zett rész jó szá gok ra, Borzond nevû pusz tá ra,
Csík fal va és Makk fal va hely sé gek ben lévõ bir to ka i ra Oláh me zõ, Bordasföld,
Kö kény be rek és Csipécs nevû pusz ták ra Udvarhelyszéken.33

Kornis Mi hály egyik leg ked vel tebb bir tok szer zõ te vé keny sé ge az volt, hogy a
fal vak hoz tar to zó kö zös pusz tá kat, er dõ ket és szé na fü ve ket el fog lal ta. Erre ki -
vá ló pél da a ravaiak ese te. Az oláh me zei prédiumhoz tar to zó föl de ket az ud var -
hely szé ki Rava falu la ko sai hasz nál ták. Marosszéken, a Kis-Küküllõ észa ki
part ján fek võ te le pü lé se ken vi szont már Kornis bir to kolt, aki Erdõszentgyörgy
fe lõl igen gyor san át ter jesz ke dett a Marosszéket Udvarhelyszéktõl el vá lasz tó
Kis-Küküllõn, és Udvarhelyszék itt ta lál ha tó fal va it is igye ke zett több lép csõ -
ben meg ka pa rin ta ni. En nek egyik elsõ ál lo má sa volt a Bordos és Rava, va la -
mint Bözödújfalu és Kõ ris pa tak közé esõ te rü let be ke be le zé se. Rava la ko sai és
Kornis kö zött 1569 és 1573 kö zött zaj lott a hu za vo na, amely vé gül köz tes meg -
ol dás sal zá rult.34 Esze rint a ravaiak to vább ra is hasz nál hat ták az em lí tett te rü -
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29 EOE II. 105., 187.
30 EOE. II. 327.; SZOKL II. 194. 
31 Gyu la fe hér vár, 1567. jú li us 4. MOL P 18701. cs. 5. t. fol. 19.
32 SZOKL II. 209–210.
33 Szé kely ok le ve lek i. m. 137–138.
34 Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 22.



le tet, de ti ze det kel lett fi zet ni ük. Az egyez sé get 1573. jú ni us 29-én, majd 1575.
jú ni us 4-én erõ sí tet te meg Bá tho ry Ist ván és új ado mányt adott az oláh me zei
prédiumnak.35 A szó ban for gó te rü let meg szer zé sé ért Kornis össze fo gott a Bor -
dos és Rava szom széd sá gá ban fek võ Szentdemeteren és Csöbön bir to kos Nyúj -
tódi Györggyel. Kap cso la tuk nem volt új ke le tû: 1570-ben együtt bí rás kod tak
Udvarhelyszéken, sõt már az apa, Kornis Mik lós is szé ki szö vet sé ge sei kö zött
tud hat ta a szentdemeteri Nyújtódi csa lá dot.

Az in ten zív bir tok gya ra pí tás, va la mint a ka to nai si ke rek Kornis Mi hályt a 
szé ken kí vül is be fo lyá sos ne mes sé tet ték. 1571. jú ni us 10-én Bá tho ry Ist ván
uta sí tá sá ra õ lett az egyik udvarhelyszéki össze író biz tos,36 majd 1574-ben kar -
ri er je újabb fon tos ál lo más hoz ér ke zett: a szé kely só ka ma ra is pán já vá ne vez te
ki a fe je de lem, ezt a tisz tét 1576-ig töl töt te be.37

Mi vel a homoródszentpáli Kornisok a Bá tho ry–Bekes konf lik tus ban Bá -
tho ry mel lé áll tak, az 1570-es évek má so dik fe lé ben ezért a fa mí lia újabb je len -
tõs bir to kok kal gya ra po dott. Bá tho ry Kris tóf 1578 ja nu ár já ban a Kornis fi vé -
rek nek ado má nyoz ta az örö kös nél kül meg halt szentannai Láz ár Fe renc bir to -
ka it, ame lyek Szentannán, Andrásfalván, Szentimrén, Torboszlón és Fü lén he -
lyez ked tek el. Kornis Mi hály 1578. már ci us 24-én Bordoson újabb jó szá gok hoz
ju tott, va la mint meg sze rez te Bözödújfalu egy ré szét is.38 A Bekes Gás pár párt -
já ra állt Alárd Fe renc és Andrássy Pé ter bir to kai kö zül elõ ször 2000 fo rin tért
zá log ba vet te, majd 1579 má ju sá ban Bá tho ry Kris tóf tól vég leg meg kap ta a ma -
ros széki Fületelke, Egrestõ, Kis szõ lõs, Híd vég és Árapatak jó szá go kat, va la -
mint a Küküllõ me gyé ben fek võ Vámosudvarhelyt és a Fe hér me gyei Erõsdöt
is.39 1579. má jus 13-án pe dig öccsé vel együtt új ado mányt ka pott Erdõszent -
györgyön, Havadtõn, Vadasdon, Csík fal ván, Szentistvánon lévõ bir to ka i ra és
egy udvarhelyszéki, ravai bir tok ra is.40 Köz ben a ravaiaktól erõ szak kal el fog lal -
ta er de ik egy ré szét,41 sõt Raván és Bordoson is szer zett job bá gyo kat. Egy ké -
sõb bi per ben pe dig ravai job bá gya it hasz nál ta fel, hogy a timafalvai ha tár ban is
be fo lyás hoz jut has son.42

Kornis Mi hály min den bi zonnyal azt a te rü le tet te kin tet te szék hely ének
és leg fõbb bir to ká nak, amely az õsi homoródi Kornis bir to kok kal ép pen át el len -
ben, a szék észak nyu ga ti ha tá rán és Marosszéken fe küdt. Je len tõs marosszéki
bir to kai mel lé udvarhelyszéki te rü le te ket is szer zett, de ezek nagy ré szét át ad -
ta öccsé nek, csu pán Recsenyéd, Homoródszentmárton, Lokod, Lövéte, Ho mo -
ród újfalu és Bágy rész jó szá ga it tar tot ta meg. A csa lád udvarhelyszéki bir to ka i -
nak több sé ge a szék dél ke le ti ré szén, a Homoród völ gyé ben he lyez ke dett el, és
ezek túl nyo mó ré szét Kornis Far kas bír ta.
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35 Uo.
36 Bá tho ry Ist ván uta sí tá sa Cseffey Já nos és Kornis Mi hály biz to sok nak. Gyu la fe hér vár, 1571.

jú ni us 10. Bá tho ry Ist ván er dé lyi fe je de lem és len gyel ki rály le ve le zé se. I–II. Szerk. Ve ress End re.
(Monumenta Transilvanica) Ko lozs vár 1944. I. 119–120.

37 SZOKL V. 95.
38 Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 23.
39 Szé kely ok le ve lek i. m. 253–255
40 Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 23.
41 KmOL Protokollumok. 1/1. F. 1580/7.
42 Uo. 1580/112.



1581 nya rán Mi hály újabb fegy ve res konf lik tus ba ke ve re dett, ez út tal Vá -
radi Kis Pál kan cel lá ri ai tit kár ral, aki utó da volt a só ka ma rai is pán ság ban. Az
össze tû zés oka a só ak ná hoz tar to zó „Zavatha me ze je”, azaz a Szováta mel let ti
te rü let volt, aho vá Váradi Kis Pál 1580-ban em be re ket te le pí tett. A te rü le tet
ko ráb ban hasz ná ló szé kely köz nép vé del me zõt ke re sett, és ezt Kornisban vél te
meg ta lál ni. Az ak kor ép pen be te ges ke dõ nagy úr azon ban a fe je de lem hez uta sí -
tot ta a pa na szo so kat. A vizs gá lat Bánffy Far kas udvarhelyszéki ki rály bí ró ve ze -
té sé vel meg is kez dõ dött, de ek kor Kornis — aki nek marosszéki bir to ka it észak
fe lõl igen csak elõ nyö sen egé szí tet te vol na ki ez a szovátai te rü let — tel je sen vá -
rat la nul köz be avat ko zott, és em be re i vel „megdúlatta”, azaz le rom bol tat ta az
oda te le pí tett 16 em ber há zát, ál la ta i kat pe dig sa ját bir to ka i ra haj tat ta. Gya kor -
la ti lag ugyan azt a re ak ci ót lát hat juk eb ben az eset ben is, mint 1562-ben Mi -
hályfi Ta más ud var há zá nak megdúlatása ide jén. A meg le he tõ sen ön tör vé nyû és 
a rom bo lás ban igen csak já ra tos Kornist ezek után Gyu la fe hér vár ra idéz ték, és
fog ság ba ve tet ték. Kornis Mi hály Bá tho ry Ist ván hoz in té zett maga ment sé gé -
ben tet tét meg bán va, az zal men tet te ma gát, hogy nem önös ér dek bõl, ha nem a
vég szük ség re ju tott sze gény job bá gyok vé del mé ben lé pett fel.43 A fog ság ból ugyan
ki sza ba dult, de az ek kor már so kat be te ges ke dõ fõúr ha ma ro san, 1582. már ci us 
31-én erdõszentgyörgyi bir to kán el hunyt.44 

Kornis Far kas bir to kai

Kornis Mi hály ha lá la kor öccse már több mint egy év ti ze de je len tõs sze rep -
lõ je volt a szé ki és az er dé lyi köz élet nek. Kornis Far kast elõ ször az 1566. évi
had já rat ban részt ve võk név so rá ban em lí tet ték.45 A kö vet ke zõ öt év ben csak a
báty já val kö zö sen ka pott bir tok ado má nyok ban ta lál koz ha tunk ne vé vel. 1571-
 ben vi szont Petki Mi hály mel lett már Udvarhelyszék egyik ki rály bí ró ja ként
sze re pelt.46 A vá rat lan nak tûnõ elõ re lé pés ma gya rá za ta a csa lád nak még apja,
Mik lós ál tal meg te rem tett presz tí zsé ben és a Kornis-birtokok nagy ará nyú ki -
ter jesz té sé ben rej lett. Mint ahogy er rõl már szó volt, 1580-ig a Kornisok kö zül
el sõ sor ban Mi hály volt a bir tok szer zõ, aki an nak el le né re, hogy õ maga már
Marosszékre he lyez te át bir to kai súly pont ját, még a szá má ra má sod la gos Udvar -
helyszéken be lül is meg négy sze rez te apai jó szág örök sé get. Bir tok szer zé sei —
ke vés ki vé tel lel — öccse ne vé re is szól tak, így az ezen a té ren kez det ben vissza -
fo got tab ban „tel je sí tõ” öccsét nagy mér ték ben hoz zá se gí tet te bir tok ál lo má nyá -
nak ki ter jesz té sé hez.

Ami kor Bá tho ry Ist ván 1571 má ju sá ban trón ra lé pett, már elsõ in téz ke dé -
se i vel meg kezd te az 1562. évi szé kely fel ke lés után ki ala kí tott, erõ sen cent ra li -
zált ál la pot le bon tá sát, és a szé ken ként mû kö dõ fõ ka pi tány ok és fõ ki rály bí rók
rend sze ré nek vissza ál lí tá sát.47 Udvarhelyszékre elsõ lé pés ként 1571. jú ni us 9-
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43 Kornis Mi hály Bá tho ry Ist ván nak. Gyu la fe hér vár, 1581. jú li us 13. Bá tho ry Ist ván le ve le zé se
i. m. II. 171–176. és Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 23.

44 Pokoly Jó zsef: Bogáti Fazakas Mik lós nap tá ri föl jegy zé sei. Ke resz tény Mag ve tõ 37. (1902) 265.
45 SZOKL II. 194.
46 Uo. 337.
47 Pál-An tal Sán dor: Szé kely ön kor mány zat-tör té net. (Er dély Em lé ke ze te) Ma ros vá sár hely

2002. 70–77.



 én két ki rály bí rót ne ve zett ki, és vá lasz tá sa szin te ma gá tól ér te tõ dõ en esett a
szék leg na gyobb bir to ko sai közé emel ke dõ, po li ti ka i lag nem komp ro mit tá ló dott 
Kornis Far kas ra, aki nek már apja is vi sel te a szék mind két fõ tiszt sé gét.48 Ki ne -
ve zé sé ben te hát a megnövekedett bir tok ál lo mány nagy sze re pet ját szott,49 de
ha tal ma biz to sí tá sá hoz, il let ve ki ter jesz té sé hez Kornis el en ged he tet len nek tar -
tot ta anya gi ja va i nak to váb bi gyarapítását.

Far kas va gyo no so dá sá ban a kö vet ke zõ fon tos ál lo mást báty ja ha lá la je len -
tet te. Mi vel Kornis Mi hály nak há rom há zas sá gá ból sem ma rad tak fel nõtt kort
meg ért utó dai, ezért jó szá gá nak je len tõs ré szét Far kas örö köl te, csak a ma -
rosszéki Erdõszentgyörgyöt és Szentistvánt kel lett só gor nõ jé nek, Er dé lyi Sá rá -
nak át en ged nie.50 Noha Far kas ren ge te get kö szön he tett báty já nak, még sem ál -
lít hat juk, hogy min dent ké szen ka pott, hi szen Mi hály udvarhelyszéki bir tok ál -
lo má nyát majd nem si ke rült meg dup láz nia (l. a mel lé kelt tér ké pet).51 Az ál ta la
fel épí tett bir tok struk tú ra köz pont ja Homoródszentpál volt, az itt lévõ õsi ud -
var há zat 1579-ben sa ját igé nyei sze rint kor sze rû és ele gáns re zi den ci á vá épít -
tet te át.52 Az 1580-as évek re a szé ken be lü li bir tok szer zés és ha ta lom nö ve lés te -
rén is jó val ak tí vab bá vált. A per irat ok ban még a szá zad vé gén is gyak ran fel -
em le ge tett apja és báty ja53 nyom do ka in ha lad va, föld raj zi ér te lem ben már a
szék fe lé re ter jedt ki a be fo lyá sa.54 A te rü le ti ter jesz ke dés a szék két szé lén lévõ
két fo lyó völ gye i re irá nyult. Egy fe lõl a Homoród völ gyé nek te le pü lé se it cé loz ta
meg, más fe lõl pe dig a Kis-Küküllõ völ gyé nek mind két ol da lát igye ke zett meg hó dí -
ta ni. A Kornis-érdekeltségbe tar to zó bir to kok így szin te kö rül ölel ték a szé ket.
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48 Az udvarhelyszéki fõ ka pi tány 1571-bõl nem is mert, eb ben a tiszt ben Siger Já nos csak
1572-ben tûnt fel. Láz ár Mik lós: Szé kely fõ tisz tek 1562-tõl fog va 1711-ig. Kéz irat. Babeº-Bolyai
Egye te mi Könyv tár Kéz irat tá ra, Ko lozs vár (a to váb bi ak ban: KvEKk), ms 561 fol. 5. (a to váb bi ak ban: 
Szé kely fõ tisz tek i.m.) 

49 Udvarhelyszéken test vé ré vel szem be ni anya gi fö lé nyét jel zi az 50 dé ná ros adó fi ze té se kor
ké szült lis ta, amely sze rint Far kas két szer annyit fi ze tett, mint a báty ja, azaz Udvarhelyszéken be lül 
jó val na gyobb be fo lyás sal ren del ke zett már a Mi hály éle té ben is. Össze sen tíz fa lu ban vol tak ek kor
bir to kai, amik után adót fi ze tett: Szentpálon, Szentpéteren, Vá ros fal ván, Karácsonfalván, Oklándon, 
Jánosfalván, Musnán, Új fa lu ban, Re me tén és Gye pe sen. SZOKL IV. 37–46. A két test vér te kin té lyét
mu tat ja, hogy Kornis Far kas ki rály bí rói ki ne ve zé sé nek más nap ján a fe je de lem Kornis Mi hályt is fon -
tos fel adat tal bíz ta meg: mint udvarhelyszéki össze író biz tos nak el kel lett ké szí te nie a szék új
összeírását. SZOKL III. 335–337.

50 Kornis Far kas és Er dé lyi Sára osz to zá sa. Erdõszentgyörgy, 1582. áp ri lis 3. Szé kely ok le ve lek
i. m. 263–265.

51 Kornis Far kas 1575. már ci us 29-én Marosszéken, Ud var fal ván egy rész jó szá got, majd ok tó -
ber ben Homoródvárosfalván egy egész tel ket szer zett. Vass M.: Homoródszentpáli Kornis-család i.
m. 24. Bá tho ry Ist ván Ki rá lyi Köny vei el vesz tek, így a Kornis Far kas nak jut ta tott bir tok ado má nyok -
ról csak hé za gos is me re tek kel ren del ke zünk. A fenn ma radt Ki rá lyi Köny vek ben há rom, neki adott
ok le vél szö ve ge ma radt ránk, ezek sze rint 1585-ben Homoródszentmártonban ka pott egy job bá gyot,
1589-ben Dályában egy kú ri át, 1591-ben pe dig új ado mányt össze sen ki lenc te le pü lé sen lévõ rész jó -
szá ga i ra. Ezek a kö vet ke zõk vol tak: Homoródjánosfalva, Új fal va, Oklánd, Oláh fal va, Al más, Szent -
márton, Lokod, Bágy, Vargyas. Er dé lyi Ki rá lyi Köny vek MOL F1 1. 281., 2. 479., 2. 480., 3. 201.

52 Vass M.: Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 24.
53 KmOL Protokollumok II/2. F. 1598/172.
54 Ba logh Ju dit: Szé kely ne me si kar ri er le he tõ sé gek Bocs kai Ist ván ko rá ban. In: „Frigy és bé -

kes ség le gyen…” A bé csi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klá ra – Jeney-Tóth An na má ria. (A
Bocs kai-sza bad ság harc 400. év for du ló já ra 8.) Deb re cen 2006. 128.



Kornis Far kas összes sé gé ben Mi hály báty já hoz ha son ló tu da tos ság gal és
in ten zi vi tás sal ter jesz ke dett, és csak azért tû nik test vér éhez ké pest jó val ke vés -
bé ag resszív nak, mert köz jo gi mél tó sá ga a dú lás nál és a fegy ve res fog la lás nál fi -
no mabb esz kö zök hasz ná la tát is le he tõ vé tet te szá má ra. Ki rály bí rói tisz tét55

egye dül ál ló te het ség gel és ta lá lé kony ság gal a leg tel je sebb mér té kig fel hasz nál -
ta arra, hogy min den el kép zel he tõ mó don nö vel je bir to ka it és be fo lyá sát. Több -
ször is meg pró bál ta meg adóz tat ni a ló fõ ket, akik vi szont büsz kén vi gyáz tak
adó men tes sé gük re, és sem mi kép pen sem kí ván tak fi zet ni.56 Kornis a ké pé ben
el já ró al ki rály bí rák ré vén 1589–1590-ben több kí sér le tet tett arra — kü lö nö sen
azok ban a fal vak ban, ahol bir to ka it kí ván ta nö vel ni —, hogy meg tör je a ló fõk
el len ál lá sát. Ér de kes, hogy eh hez job bá ra ép pen szin tén lófõ ren dû al ki rály bí -
rá it hasz nál ta fel, leg több ször Fosz tó Im rét.57

A ló fõ-sza bad ság meg sér té se volt a köz pon ti té má ja an nak a per nek, amely
szin tén 1590-ben zaj lott, és kõ ris pa ta ki ló fõk vol tak a fõ sze rep lõi. Noha a szék
dön té se ér tel mé ben az adót a szé kely fõ em be rek nek és a ló fõk nek is be kel lett
vol na fi zet ni ük, õk ezt a dön tést a szé kely sza bad ság ra sé rel mes nek ta lál ták.
Úgy ítél ték meg, hogy a szék ve ze té se, il let ve maga Kornis Far kas, a ló fõ-sza -
bad sá got sem mi be ve szi. Mind ezt pa nasz le ve lük ben meg ír ták Bá tho ry Zsig -
mond fe je de lem nek is. Ez után Kornis, mint ki rály bí ró, a be nem fi ze tett adók
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55 Ki rály bí ró ként na gyon sok per ben meg je gyez ték ne vét, még ak kor is, ha ne vé ben az al ki -
rály bí rók in téz ked tek, ami a kor szak ban a per irat ok egész so rát te kint ve na gyon rit ká nak tart ha tó.

56 KmOL Protokollumok II/2. F. 633/11
57 Fosz tó Im ré rõl, Kornis Far kas Bardóczszéki kli en sé rõl, vicekirálybírájáról ké sõbb lesz szó.



ügyé ben be haj tó kat, úgy ne ve zett dú ló kat kül dött ki, akik nek egyút tal a bír sá -
got is be kel lett szed ni ük.58 A dú lók ép pen a le ve let alá író ló fõk ve ze tõ i hez, bi zo -
nyos Gothart Ko vács hoz és Gothart Ba lázs hoz vo nul tak a bír sá got be haj ta ni.
Fel te he tõ leg ez az in téz ke dés nem egy egy sze rû pénz be haj tás volt csu pán, ha -
nem tu da tos meg fé lem lí tés, ne ve ze te sen egy fé le erõ de monst rá ció Kornis Far -
kas és kli en tú rá ja ré szé rõl, mely nek idõ vel meg is lett az ered mé nye. A Kornis-
 birtokok nö ve ke dé sét vizs gál va azt lát hat juk, hogy Kõ ris pa tak a kör nye zõ te le -
pü lé sek kel együtt a ké sõb bi ek so rán be ke rült a Kornis-érdekszférába.59

Kornis Far kas má sik iz gal mas pró bál ko zá sa volt, hogy mo no pó li u mok szer -
zé sé re tö re ke dett a szé ken be lül. Így pél dá ul 1590 tá ján mo no po li zál ni kí ván ta az 
udvarhelyszéki sa lét rom ke res ke del met. El ren del te, hogy a sa lét ro mot ki zá ró lag
csak neki ad hat ják el. Egy fü lei lófõ, bi zo nyos Dakó Ger gely azon ban a ló fõ-sza -
bad ság ra hi vat koz va per be szállt a nagy ha tal mú Kornissal. A bíró a szé kely sza -
bad sá got tá mo gat ta a per ben, és így Dakó sza bad sá got ka pott arra, hogy an nak
ad has sa el salétromát, aki jobb árat kí nál érte.60 

Kornis Far kas a csa lád „klasszi kus” bir tok szer zõ mód sze re it sem ik tat ta ki
esz köz tá rá ból. Leg gyak rab ban a szé na fû-fog la lás hoz fo lya mo dott. En nek me ne te 
a pe rek nyo mán raj zo ló dik ki. A Kornis Mi hály ál tal meg kez dett fog la lá so kat
tet te öccse ké sõbb tel jes sé. Pél dá ul Gedõ Pál homoródszentmártoni sza bad szé -
kely, va la mint a recsenyédi Biczak Má tyás és Ber ta lan Ko vács szé na fü vét még
Mi hály fog lal ta el, a mel let te lévõ te rü le tet, Gedõ Már to nét, már Far kas. A pa -
nasz ko dó sza bad szé kely tu laj do nos nak mind össze há rom kö böl bú zá val kel lett
be ér nie. En nek a Homoródszentmárton és Recsenyéd kö zött el te rü lõ te rü let -
nek a má sik ré szét, a ta núk sze rint mint egy har ma dát, vi szont már tör vé nye -
sen, vá sár lás sal sze rez te meg Far kas. A ta nú val lo más ok sze rint fog la lá sai erõ -
szak al kal ma zá sá val tör tén tek, és csak a te le pü lés be fo lyá so sabb la kói til ta ko -
zá sá ra, va la mint bi zo nyos „jám bo rok tö re ke dé sé re” adott némi kár pót lást érte.61

A Kornisok fel tar tóz tat ha tat lan elõ re nyo mu lá sá nak bi zo nyí té ka Markó György
val lo má sa, amely sze rint a homoródszentmártoniak pusz tá já nak egy ré szét már
Kornis Mik lós meg sze rez te, majd szán tó föld jü ket Mi hály fog lal ta el tõ lük. A szé na -
fû el fog la lá sá val Mi hályt és Far kast egy aránt vá dol ták.62 A kö zös te rü le tek meg -
szer zé se, bár a szé kely ne mes ség ré szé rõl ál ta lá nos ten den ci á nak te kint he tõ a
kor ban, a Kornisok ese té ben a tu da tos bir tok épí tés szol gá la tá ban állt.63
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58 A bír ság be haj tói, akik min den el já rás ese té ben hár man vol tak, dúló né ven sze re pel tek a
per irat ok ban a 16. szá zad ban és a kö vet ke zõ ben is. A tiszt ség annyi ra ar cha i kus, hogy gya nít juk, a
ki fe je zés és tar tal ma is szo ros kap cso lat ban le he tett a meg dú lás em lí tett szo ká sá val, amely Szé kely -
föl dön kü lö nö sen szí ve sen gya ko rolt szo kás, jogi aktus volt.

59 1614-re Kõ ris pa ta kon, va la mint a kör nye ze té ben lévõ Bözödön és Bözödújfalun is Kornis Fe -
renc szer zett bir tok ré sze ket és job bá gyo kat. Ba logh J.: Szé kely ne mes ség i. m. 164.

60 KmOL Protokollumok II/2. F. 1590/207. A per szö ve gé bõl a bí ró ság össze té te le saj nos nem
de rül ki, az íté le tet azon ban az „ud var bí ró”-nak ne ve zett sze mély hoz ta min den eset ben, és meg le põ
mó don sok szor a ló fõ-sza bad ság ja vá ra dönt ve.

61 KmOL Protokollumok II/2. F. 1600/654.
62 Uo.
63 KmOL Protokollumok II/2. F. 1589/7. A Homoródalmás (Kornis Far kas nak volt itt rész jó szá -

ga) és a Rika-patak kö zött el te rü lõ mo csa ras te rü le tet 1598-ban már Far kas me ze je ként em le get ték,
ami jól mu tat ja, hogy sok szor még a mû ve lés re al kal mat lan te rü le te ket is elõ sze re tet tel von ták tu laj -
do nuk ba a Kornisok.



A sok per és jog ta lan ság el le né re Kornis Far kas szin te „in téz ménnyé” vált 
a szé ken be lül, ne vét kü lön le ges tisz te let tel ej tet ték ki. Föld te rü le te ket is ne -
vez tek el róla, pél dá ul Homoródszentmárton ha tá rá ban, Bereczken egy fog la lá -
sát, más hol pusz tá it tar tot tak szá mon ez zel ilyen mó don.64 Bir tok szer zõ mód -
sze re i nek kö szön he tõ en így el ér te, hogy csa lád já nak — bir to kai mé re tét és en -
nek kö szön he tõ po li ti kai be fo lyá sát te kint ve — a szé ken be lül nem akadt mél tó
ve tély tár sa.

Az 1562. évi se ges vá ri or szág gyû lés szé kely-tör vé nye i nek ha tá sá ra,65 a
szé kely tár sa dal mon be lül a ko ráb bi hoz ké pest még in kább el mé lyült a struk tu -
rá lis vál ság.66 A ki ala kult ká osz te ret nyi tott a job bágy szer zés re és ha ta lom nö -
ve lés re. A Kornisok ki vá ló an ér tet tek ah hoz, hogy a hely ze tet a leg tel je sebb
mér ték ben ki hasz nál ják, és sa ját ja vuk ra for dít sák.67 A job bágy szer zést el uta sí -
tó és ez ál tal a sza bad sá got leg in kább félt ve õrzõ ló fõi rend el len sú lyo zá sát a
köz pon ti ha ta lom is tá mo gat ta, ugyan is sok kal in kább ér de ké ben állt a szé ken
be lül né hány, ál ta la tá mo ga tott és ez ál tal hoz zá hû sé ges ne mes je len lé te, mint a 
sok ki szá mít ha tat lan és fel ke lés re bár mi kor kész ló fõé. Ezért tör tén he tett meg, 
hogy még az ön tör vé nyû Kornis Mi hály is újra és újra meg bo csá tást nyert rö -
vid, ne ve lõ jel le gû bör tön bün te té sek után. A kli en tú rát épí tõ Kornisok ugyan is
mes te ri en tud ták moz gat ni sa ját struk tú rá ju kat, ezért a ha ta lom biz tos le he -
tett a szék több sé gé nek tá mo ga tá sá ban. Jó pél da volt erre a kerelõszentpáli üt -
kö zet 1575 nya rán, ami kor az egész Kornis-klientúra fel so ra ko zott Bá tho ry Ist -
ván ol da lán, míg a töb bi szék ko ránt sem volt ennyire egységes.

A két Kornis test vér há zas sá gai

Kornis Mik lós gyer me kei há zas sá ga i val egy olyan át gon dolt, össze füg gõ
rend szert al ko tott meg, amely a csa lád ter jesz ke dé si stra té gi á i nak szol gá la tá -
ban a ha ta lom épí tés ta lán leg fon to sabb esz kö zé vé vált. Az elsõ szint a szé ken
be lü li he ge mó nia meg szer zé sét tet te le he tõ vé. Ide so rol hat juk Kornis Mi hály
elsõ két há zas sá gát, amely — mint lát tuk — Ud var hely- és Marosszéken sza po -
rí tot ta meg a Kornis jó szá gok szá mát. Szin tén ebbe a tí pus ba tar to zott a leg idõ -
sebb lány, Mar git elsõ há zas sá ga. Fér je, Kachay Ta más régi udvarhelyszéki pri -
mo ri csa lád sar ja volt. Nem ál lít hat juk, hogy a Kachayak a szék elit jé be tar toz -
tak, mert ha a fa mí lia egé sze ál tal fi ze tett öt ven dé ná ros adót összes sé gé ben te -
kint jük, a pri mo rok kö zött ak kor is csak a kö zép me zõny ben, a 20. hely kör nyé -
kén fog lal tak he lyet. A há zas ság ér té két az adta, hogy bir to ka ik Bardóc fiú szék -
ben fe küd tek, és ér de kelt sé ge ik vol tak Bibarcfalván, va la mint Kis- és Nagy ba -
con ban is. Kornis Mik lós fel te he tõ en ezt a fri gyet akar ta fel hasz nál ni arra,
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64 KmOL Protokollumok II/2. F. 1590/23, 1591/ 43. 
65 EOE II. 223–224.
66 Jakó Zsig mond: A szé kely tár sa da lom útja a XIV–XVI. szá zad ban. In: Szé kely fel ke lés

1595–1596. Elõz mé nyei, le fo lyá sa, kö vet kez mé nyei. Szerk. Benkõ Samu – Demény La jos – Vekov
Kár oly. Bu ka rest 1979. 27.; Demény La jos: Szé kely fel ke lé sek a XVI. szá zad má so dik fe lé ben. Bu ka -
rest 1976. passim.

67 Er rõl rész le te sen: Ba logh J.: Szé kely ne mes ség i. m. 53–76.



hogy Bardóc-széket a Kornis ér dek szfé rá ba von ja, Kachay Ta más ko rai ha lá la
azon ban ezt a ter vet meg hi ú sí tot ta.

Kornis Far kas elsõ, Petki Ka ta lin nal kö tött há zas sá ga már át me ne tet je -
len tett a kö vet ke zõ két szint felé, mert egy szer re szol gál ta a he lyi po zí ci ók erõ -
sí té sét és a más szé kek ben való ter jesz ke dést, de le he tõ vé tet te a Szé kely föl dön
kí vü li kap cso lat épí tést is. Bár a fe le ség ha lá la mi att ez a frigy szin tén rö vid éle -
tû volt, ki vá ló pél dá ja a ro ko ni há ló zat tu da tos ki épí té sé nek, és az eb bõl fa ka dó
elõ nyök nek (l. a mel lé kelt csa lád fát).

A csa lád fá ról lát ha tó, hogy Petki Mi hály és Kornis Far kas só gor ság ban áll -
tak. Ami kor Bá tho ry Ist ván 1571 jú ni u sá ban ket tõ jü ket ne vez te ki Udvar hely -
szék ki rály bí rá i nak, bár már nem volt köz tük va lós ro ko ni kö te lék, egy mást jól
értõ, azo nos ér dek kör höz tar to zó po li ti ku sok ke rül tek a te rü let élé re. Össze tar -
tá su kat az is jel zi, hogy amint a csa lá di kö rül mé nyek ezt le he tõ tet ték, újra
hely re ál lí tot ták a ro kon sá got: Petki Já nos, Mi hály fia, fe le sé gül vet te Far kas
má so dik há zas sá gá ból szü le tett le á nyát, Ka ta lint. Az após és a võ egy más nak
per sze nem sok új don ság gal szol gál ha tott, hi szen a tíz éves ko rá ban ap ját el -
vesz tõ Petki Já nos nak és test vé re i nek Kornis Far kas volt az egyik — még pe dig
igen gon dos és lel ki is me re tes — gyám ja.68

Petki Mi hály nak szám sze rint ke vés fa lu ban volt bir to ka, de ezek ben több sé -
gi tu laj do nos nak szá mí tott. Jó szá gai után 1576-ban 30 fo rin tot kel lett fi zet nie,
és ez zel a har ma dik he lyen állt a szé ki rang sor ban, csak a Kornis fi vé rek elõz -
ték meg. A Petkiek ál tal bir to kolt há rom falu Udvarhelyszék kö ze pé tõl kis sé
dél re he lyez ke dett el. A leg dé leb ben a Derzs vagy Székelyderzs né ven em le ge -
tett bir tok köz pont fe küdt, mel let te Székelymuzsna, vé gül a szék nek szin te a
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68 Po li ti ka és há zas ság. Me nyeg zõ re hí vo ga tó le ve lek a 16. szá za di Er dély bõl. Szerk. Horn Il di -
kó – Kreutzer And rea – Sza bó And rás Pé ter. (TDI Köny vek 2.) Bp. 2005. 22–23.



kö ze pén ta lál ha tó Béta. Ez azért fon tos, mert ezek a fal vak azon a ré szen erõ sí -
tet ték a Kornis-befolyást, amely ha tá ros volt a Kornis ér dek szfé rán kí vül esõ,
vi ta tott hely ze tû Ke reszt úr fiú szék kel.69

Kornis Far kas és Petki Mi hály kö zel egy év ti ze dig tar tó ki egyen sú lyo zott
hi va ta li együtt mû kö dé sét el té rõ ha bi tu suk és bir tok szer zõ me tó du suk kü lönb -
sé gei is elõ se gí tet ték. Petki vissza fo got tabb ter mé sze te mel lett jól tu dott ér vé -
nye sül ni Kornis agi li tá sa. Petki maga is hasz nál ta ugyan a kor szak ban meg szo -
kott ha ta lom nö ve lé si tech ni ká kat, azaz a kö zös föld el vé tel ét és a sza bad szé ke -
lyek sza bad ság jo ga i nak csor bí tá sát,70 a két csa lád stra té gi á ja kö zött még is je -
len tõs kü lönb ség fi gyel he tõ meg. Míg Petki azok ra a fal vak ra kon cent rált, ame -
lyek ben már vol tak bir to kai, és azo kat pró bál ta tel je sen meg sze rez ni, a Kornis
csa lád, már Mik lós tól kezd ve, rend kí vül tu da to san igye ke zett ha tal mát egy-egy 
fa lu nál jó val na gyobb te rü let re ki szé le sí te ni. A kon zer va tí vabb bir tok szer zõ
stra té gi át kö ve tõ Petki csa lád te hát ri vá lis ként nem fe nye get te az ag resszí van
ter jesz ke dõ Kornisok ál tal meg cél zott szé ki he ge mó ni át.

Kornis Far kas nak a csa lád fán lát ha tó má sik só go ra, a Hor vát or szág ból
me ne kült Petrichevich Hor váth Koz ma if jú ko rá tól kezd ve a Bá tho ry -ház leg -
hû sé ge sebb em be rei közé tar to zott. Elõbb Vécs provizora, majd Gyu la fe hér vár
vá ros pa rancs no ka, 1575-tõl pe dig fogarasi vár is pán lett, és eh hez tár sult 1588-
 ban meg szer zett ta ná cso si rang ja.71 A vele való ro kon ság már a Szé kely föl dön
kí vü li kap cso la tok meg te rem té sét is szol gál ta. Rö vid só gor sá guk el le né re Kor -
nis Far kas és Hor váth Koz ma éle te szá mos pon ton össze kap cso ló dott a bir tok -
ügyek tõl, a kö zös gyám sá gon át az azo nos po li ti kai tö rek vé se kig. A bir to kok mi -
att idõn ként vi ha ros sá váló vi szo nyuk azon ban arra is pél da, mennyi re am bi va -
lens tud len ni egy-egy ro ko ni kap cso lat.72

Mind ezek mel lett ér de mes egy kis fi gyel met szen tel nünk Kornis Far kas anyó -
sá nak, Láz ár Mar git nak is. Az õ sze mé lye a Kornisok há zas sá gi stra té gi á i nak már
egy má sik ös vé nyé hez ve zet. Néz zük meg a csa lád fa ide vo nat ko zó ré szét:
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69 Keresztúrszék hely ze tét a per irat ok sze rint még a kor tár sak sem ér tet ték, több per ben
ugyan is azt nyi lat koz ták róla, hogy ré gen Keresztúrszék volt, de most már Udvarhelyszéknek ne ve -
zik. KmOL Protokollumok II/1. 1589/73.

70 SZOKL III. 55–56.
71 Petrichevich Hor váth Emil: A Petrichevich csa lád ál ta lá nos tör té ne te. Elsõ rész. I. 1069–1526.

Bp. 1934. 323–330.
72 MOL P 1870 I/4. fol. 49–50.



Kornis Mik lós és Láz ár Fe renc só gor ság ban áll tak egy más sal, mert mind -
ket ten Bikli Já nos egy-egy lá nyát vet ték el. Kornis ez ál tal a kor ban hasz ná la tos 
só gor sá gi fa ér tel me zé se sze rint Láz ár Fe renc öccsé vel, Já nos sal is só gor ság ban 
állt. Kornis gye re kei kö zül ket ten, Far kas és Ka ta lin, Láz ár Já nos uno ká i val
há za sod tak össze. Ami kor te hát a Kornis Far kas–Petki Mar git, il let ve Láz ár
Ist ván–Kornis Ka ta lin es kü võk rõl be szé lünk, lát nunk kell, hogy va ló já ban igen 
szo ros ra fû zött ro ko ni szá lak ról van szó: egy test vér pár há za so dott egy uno ka -
test vér pár ral.73

E fon tos ro ko ni össze köt te tés ki épí té sé ben ta lán a fi ú sí tott Bikli lá nyok
va gyo na is sze re pet ját szott, mert Láz ár Fe renc nek és Bikli Ka ta lin nak nem
ma radt õket túl élõ gyer me kük, és így Láz ár Já nos és utó dai let tek örö kö se ik.
De az a kap cso lat sem el ha nya gol ha tó, amely az es kü võk ré vén az udvar hely -
széki Kornisok és a fõ ként Csík- és Gyergyószékben bir to kos Láz árok kö zött
épült ki. En nek egyik ho za dé ka volt az a bir tok ügyek nél már em lí tett do ná ció,
amely nek kö szön he tõ en meg kap ták utód nél kül el hunyt ro ko nuk, if jabb Láz ár
Fe renc marosszéki ki rály bí ró Szentannán, Andrásfalván, Szentimrén, Tor bosz -
lón és Fü lén fek võ bir to ka it, hi szen ez nagy ban se gí tet te a Kornisok marosszéki 
ter jesz ke dé sét.

A Kornis–Láz ár csa lád fán is mét ta lá lunk olyan ne vet, amely to vább ve zet:
Kornis Kata is me ret len ke reszt ne vû anyó sa a Bogáthy csa lád tag ja volt. Ez
azért ér de kes, mert Kata nõ vé re, a meg öz ve gyü lõ Kornis Mar git, má sod szor
Bogáthy Bol di zsár hoz ment férj hez. Saj nos nem tud juk, hogy Kornis Kata anyó sa
pon to san mi lyen ro ko ni össze köt te tés ben állt Kornis Mar git fér jé vel.74 A Bogá thy
csa lád a Petkiekhez ha son ló nagy sá gú udvarhelyszéki bir to kok kal ren del ke -
zett, 1576-ban Bétfalva, Nagy- és Kisgalambfalva, Décsfalva Székelymagyarós
köz sé gek re ter jedt ki a ha tal muk. Ez zel a bir tok kal a szék fõ em be rei kö zött ép -
pen a férj, Bogáthy Bol di zsár ré vén, az öt ven dé ná ros adó te kin te té ben az ötö dik 
he lyen áll tak.75 Kornis Mar git má so dik há zas sá ga te hát min den kép pen rang -
emel ke dést je len tett a szá má ra. A Bogáthy csa lád bir to kai rá adá sul ko ránt sem
csu pán Udvarhelyszéken be lül vol tak je len tõ sek, hi szen a fa mí lia köz pont ja
1575-ig Radnót vára volt, ro ko ni köre töb bek kö zött a Bánffyakra és Kendyekre 
is ki ter jedt.76

A HOMORÓDSZENTPÁLI KORNIS CSA LÁD TÖR TÉ NE TE 17

73 Úgy tûn het, mint ha a két csa lád ezek kel a há zas ság kö té sek kel egy ge ne rá ci ó val el csúsz na
egy más tól, de a há za su lan dó fe lek élet ko ra kö zött va ló já ban nincs ek ko ra el té rés. Ez ter mé sze te sen
csak Kornis Ka ta lin szem pont já ból ér de kes, aki a csa lád fa sze rint az egy ge ne rá ci ó val fi a ta labb if jabb 
Láz ár Ist ván hoz ment nõül. Va ló já ban a Láz árok azo nos ge ne rá ci ó ja 15–20 év vel volt idõ sebb Kornis
Mik lós gye re ke i nél. Mi vel a lá nyok ko rán, 14–16 éves ko ruk ban men tek férj hez, így el tû nik Kornis
Kata és fér je kö zött a csa lád fa által elsõre mutatott generációs korkülönbség.

74 A Bogáthy csa lád ról ez ide ig egy rö vid ge ne a ló gi ai írás szü le tett: Kis Bá lint: Er dély régi csa -
lád ja i ról. A Bogáthi csa lád. Tu rul 9. (1891) 175–179. A cikk azon ban több té ve dést és pon tat lan sá got
tar tal maz, rá adá sul a szer zõ be le za va ro dott a sok azo nos nevû csa lád tag kro no ló gi á já ba, és pél dá ul
Bogáthy And rás gyer me ke i ként tün tet te fel Mik lóst és Meny hér tet, míg a szö veg ben he lye sen Bo -
gáthy Bol di zsár és Kornis Mar git fi a i ként sze re pel nek. Saj nos a ko ra be li per irat ok ban, fõ leg Radnót
bir tok lá sa kap csán el sõ sor ban a csa lád fér fi tag ja i ról van szó. A nõk kö zül a Kendy ro kon ság és örök -
ség fir ta tá sa mi att sokat szereplõ Bogáthy Klára, Kendy Antal felesége ismert.

75 SZOKL IV. 37–40.
76 Ko vács And rás: A radnóti vár kas tély. (Er dé lyi Tu do má nyos Fü ze tek 215.) Ko lozs vár 1994.

13–14.



Bogáthy Bol di zsár szép kar ri ert fu tott be: az 1580-as évek vé gén Maros -
szék ki rály bí rá ja, 1594-tõl ha lá lá ig Fe hér vár me gye fõ is pán ja volt. Kornis Far -
kas szo ros kap cso lat ban állt só go rá val, az 1595. évi had já rat ban Bogáthy Kor -
nis he lyet te se ként vett részt.77 Csa lá di össze tar to zá su kat mu tat ja, hogy el sõ -
szü lött fi a ik is együtt ne vel ked tek.78 A Bogáthy–Kornis ro kon ság ból nyíl ván
mind két fél re néz ve szá mos anya gi elõny(is) szár ma zott, ezek kö zül Radnót
sor sán ér de mes rö vi den vé gig te kin te nünk. Radnótot Bá tho ry Ist ván ko boz ta el
a Bogáthyaktól 1575-ben, mert Bogáthy Gás pár — akit a fe je de lem ki is vé gez -
te tett — Bekes Gás pár ol da lán tá madt el le ne. Radnótot ez után Bogáthy Klá ra
fia, Kendy Fe renc kap ta meg. Az õ le á nyát, Kendy Zsó fi át Kornis Mar git fia,
Bogáthy Meny hért vet te fe le sé gül, és sze rez te vele vissza a vá rat és ura dal mát.
1607-ben, Bogáthy ha lá la után, uno ka test vé re, Petki Já nos kap ta meg, aki fe le -
sé ge ré vén ugyan csak kö tõ dött a Kornisokhoz. Petki 1612. évi nó táz ta tá sa után 
né hány za va ros évet kö ve tõ en Radnót Petki só go rá hoz, Péchi Si mon hoz ke rült. 
Mint a ké sõb bi ek ben er rõl majd szó lesz, Péchi fe le sé ge Kornis Far kas le á nya,
Kornis Ju dit volt, így Radnót vé gül Kornis öz ve gyé nek és árva uno ká já nak,
Beth len Krisz ti ná nak és if jabb Szé kely Mó zes nek lett me ne dé ke.79

A kö zép sõ Kornis lány, Ilo na há zas sá ga oltszemi Mikó Fe renc cel eb ben az
idõ szak ban egy elõ re nem je len tett töb bet, mint hogy a Kornisoknak Sepsi -
székben is si ke rült ki épí te ni a híd fõ ál lá su kat. A szû kebb csa lád tör té ne té ben
gyer me ke ik vál nak majd fon tos sá a Kornis kli en tú ra szá má ra.

A fent fel so rolt há zas sá gok lét re jöt té ben Kornis Mik lós és rész ben már
Kornis Mi hály ját szott meg ha tá ro zó sze re pet. Az el sõd le ges cél a szé ken be lü li
sta bi li tás biz to sí tá sa volt. Tak ti ká juk sze rint nem a „nagy fo gás tól”, azaz egy-
 egy sze ren csé sen meg kö tött jó par ti tól vár ták a to váb bi elõ nyös há zas sá go kat,
ha nem a fo ko za tos ság elve sze rint ha lad tak: ahogy nõtt a va gyon és a te kin tély,
an nak meg fe le lõ en, a ki tá gult le he tõ sé gek hez al kal maz kod va lép tek egy re ran -
go sabb csa lá dok kal „di nasz ti kus” szö vet ség re. Így ju tot tak el Kornis Mi hály
elsõ két há zas sá gá tól a Petkiekkel és Bogáthyakkal való ro ko ni kö te lé ke kig. Ez
a két csa lád a Kornisokhoz való csat la ko zá suk elõtt is már je len tõs ha ta lom mal, 
jó szág gal és te kin téllyel ren del ke zett, és a szé ken be lül ala kul ga tó Kornis kap -
cso la ti háló fon tos ele me lett. A két Kornis fiú utol só há zas sá ga i kat már sa ját
el kép ze lé se ik sze rint, sok kal jobb kon dí ci ók alap ján köt het ték, és ezek a fri gyek 
a csa lá di po li ti ká nak már egy tel je sen más di men zi ó ját je len tet ték. Kornis Mi -
hály ugyan is har mad íz ben a már em lí tett Er dé lyi Sá rát ve zet te ol tár elé, ami a
Kornis–Er dé lyi ro kon ság kez de te it je len tet te (l. a mel lé kelt csa lád fát).80
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77 Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 172–173.
78 Vass Mik lós: Bogáthy Mik lós kül föl di ta nu lá sa. Er dé lyi Mú ze um (1907) 321–327.
79 Radnótnak az 1594, 1603 és 1612 kö rü li kép lé keny idõ szak ban rö vid idõ re más bir to ko sai is

vol tak: Geszthy Fe renc, göncruszkai Kornis Gás pár, majd ké sõbb fia, Bol di zsár, Alia Far kas és Rá kó -
czi Zsig mond. Ko vács A.: A radnóti vár kas tély i. m. 13–15.; Dán Ró bert: Az er dé lyi szom ba to sok és
Péchi Si mon. (Hu ma niz mus és re for má ció 13.) Bp. 1987. 179–180.

80 Vass Mik lós sze rint már 1562-ben há za sok vol tak, de vé le mé nyét sem mi lyen adat tal nem tá -
masz tot ta alá. Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 24. Az az Er dé lyi Sára vi szont, akit a 
ge ne a ló gi ai szak iro da lom Kornis Mi hály fe le sé ge ként is mer, 1562-ben túl fi a tal lett vol na még a há -
zas ság hoz, mi vel szü lei 1555 kö rül há za sod tak össze. Bor bá la nevû nõ vé ré nek es kü võ je 1574-ben
volt, ez alap ján is fel té te lez het jük, hogy a Kornis Mi hály – Er dé lyi Sára frigy re is leg ha ma rabb csak



A som ke ré ki Er dé lyi csa lád el sõ sor ban Doboka és Bel sõ-Szol nok me gyé -
ben bir to kolt, de a Marosszékkel szom szé dos Tordában is fe küd tek jó szá ga ik.
Így Kornis Mi hály har ma dik há zas sá ga is mét túl mu ta tott a Szé kely föld ha tá ra -
in, és a ma gyar vár me gyék felé való te rü le ti ter jesz ke dést ké szí tet te elõ. Mi -
hály nak ek ko ra Küküllõ vár me gyé be a Marosszék dél nyu ga ti ré szén fek võ fal -
va i ból már si ke rült át ter jesz ked nie.81 De nem csak a szék déli ré sze in vol tak jó -
szá gai, ha nem az észa ki te rü le te ken, a Torda me gye ha tá rá nál bir to kolt Bazé -
don, Ud var fal ván, Me zõ sza ba don és Marosszentannán. Újabb há zas sá gá val te -
hát már a tordai te rü le te ket cé loz ta meg.82

Az Er dé lyi Sá rá val való frigy nek igen ko moly po li ti kai elõ nyei is vol tak, de 
ezek bõl Mi hály ha lá la mi att va ló já ban már csak Kornis Far kas pro fi tál ha tott.
Sára egyik uno ka test vé re, Mik lós az 1580-as évek kö ze pé tõl ugyan is Doboka
vár me gye egyik fõ is pán ja ként sze re pelt, és Láz ár Mik lós sze rint he lyet ka pott a 
fe je del mi ta nács ban is.83 Sára asszony má sik uno ka test vé re, Er dé lyi Ka ta lin pe dig 
cegei Wass György fe le sé ge lett, aki 1594-ig a Bá tho ryak ked velt em be re ként 1573-
 ban Kolozs vár me gye fõ is pán ja, 1590-tõl Szamosújvár ka pi tá nya volt, és 1593-
 ban a fe je del mi ta nács ba is be ke rült.84 Wass György idõ sebb fia együtt ta nult jo -
got a padovai egye te men Kornis Far kas leg idõ sebb fi á val és uno ka öccse i vel.85
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az 1570-es évek kö ze pén ke rül he tett sor. Jakó Zs: A kolozsmonostori kon vent i. m. II. Nr 5319.,
5340–41. és Po li ti ka és házasság i. m. 32, 66–68, 94–95.

81 Kornis Mi hály 1582-ben Küküllõ me gyé ben Kisszöllõsit, Feletelkét és Vámosudvarhely egy
ré szét bir to kol ta. Szé kely ok le ve lek i. m. 264.

82 A Kornisoknak vé gül si ke rült a tordai bir tok szer zés: Kornis Far kas 1589-ben az zal az in dok -
kal kér te Kovacsóczy Far kas kan cel lár köz ben já rá sát egy deficiált tordai lófõ örök sé gé nek meg szer -
zé sé hez, hogy a fa lu ban és ha tá rá ban már van bir to ka. Szé kely ok le ve lek i. m. 265–266., ill. Kova csóczy
Far kas le ve le Kornis Far kas nak. Gyu la fe hér vár 1589. má jus 5. MOL 1870 fasc. 2. t. 11. fol. 3–4.

83 Láz ár Mik lós: Er dély fõ is pán jai. Bp. 1889. 132.
84 W. Ko vács And rás –Valentiny An tal: A Wass csa lád cegei le vél tá ra. (Az Er dé lyi Nem ze ti Mú -

ze um Le vél tá ra 3.) Ko lozs vár 2006. 49–52.
85 Kornis György padovai szá mo ló ja ap já nak: „Az Vas György uram fia jól va gyon, de nem hi -

szem hogy so ká ig áll has sa ide ki az la kást. Ha csak annyi költ sé get ad s küld neki az mennit ren delt



A Kornisok az Er dé lyi ek ré vén a Gerendi csa lád dal is kap cso lat ba ke rül -
tek, el sõ sor ban Gerendi Já nos sal, ám ez az össze köt te tés nem po li ti kai vagy
anya gi té ren, ha nem a két fél szel le mi és ide o ló gi ai fej lõ dé sé ben hoz ta meg gyü -
möl csét, mint er rõl még a ké sõb bi ek ben majd szó lesz. Raj tuk kí vül Kornis-
 körbe vé gül még egy ér té kes ro kon ér ke zett Kendy Sán dor sze mé lyé ben. A fen ti 
csa lád fán ugyan nincs fel tün tet ve, de Er dé lyi Sá rá nak volt egy fél test vé re:
Bánffy Fru zsi na, akit 1569-ben Kendy Sán dor vett fe le sé gül.86 Így ke rült Kendy 
Sán dor só gor ság ba Kornis Mi hállyal. Noha Kendy há zas sá ga csak négy-öt évig
tar tott, a jó kap cso lat — el sõ sor ban Kendy és Kornis Far kas kö zött — Kendy
éle te vé gé ig ki tar tott.

Kornis Mi hály után test vé re, Far kas há zas sá gát vizs gál va, elõ ször apja há -
zas sá gá ig és ro ko ni kö ré ig kell vissza nyúl ni. Mint em lí tet tük, apja Bikli Já nos
és Harinnai Far kas Mar git le á nyát vet te fe le sé gül. Édes any já nak volt egy nála
jó val fi a ta labb fél test vé re, Harinnai Far kas Já nos. Ez a fiú a Bánffy csa lád ból
nõ sült, de na gyon fi a ta lon, nem sok kal kis fia szü le té se után meg halt. Öz ve gye,
Bánffy Druzsiána a gyász év le tel te után búni Beth len Elek hez ment férj hez,
ma gá val vit te Far kas nevû kis fi át, aki együtt nõtt fel az any ja újabb há zas sá gá -
ból szü le tett Beth len gye re kek kel.87 A né pes csa lád ból szá munk ra most csak a
két fél test vér, Harinnai Far kas Far kas és Beth len György ér de kes – mi ként er -
rõl az aláb bi csa lád fa tá jé koz tat:
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és ha csak két vagy há rom esz ten de ig tart ja csak ide, ez leszen hasz na be lõ le, hogy Páduát és Ve len -
cét, Bé cset lát ta.” Vass Mik lós: Kornis György kül föl di ta nu lá sa. Ke resz tény Mag ve tõ 47. (1912)
224–225.

86 Er dé lyi Sára édes any ja, Bojnicsics Hor váth Ka ta lin Er dé lyi Lénárt elõtt losonczi Bánffy Mi -
hály fe le sé ge volt, eb bõl a há zas ság ból szü le tett Fru zsi na. Es kü või meg hí vó juk: Po li ti ka és há zas ság
i. m. 66–68.

87 E csa lá di kap cso la tok egy bir tok ügyi irat ból bont ha tó ak ki: MOL F 5, Cista diversorum
comitatuum 1. cs. Fasc. 6. Nr 24.



Harinnai Far kas Far kas pá lyá já ból csak né hány moz za nat is mert: elõbb
íté lõ szé ki ül nök, majd az 1560-as évek vé gé tõl fe je del mi ta ná csos volt. Beth len
György ugyan ak kor 1559-ben lett Iza bel la, majd Já nos Zsig mond ta ná cso sa.
1562-ben fél test vé ré vel együtt csat la ko zott Balassa (Ba las si) Meny hárt moz gal -
má hoz, ám utá na ren dü let le nül Já nos Zsig mond párt ján állt, és ta ná csos ként
vett részt a köz ügyek in té zé sé ben. Von zás kör ük be uno ka test vér ük nek, Bikli
Bor bá lá nak a gyer me kei is be ke rül tek, és a két ta nács úr fel te he tõ en ko moly sze -
re pet ját szott ab ban, hogy 1567 után annyi ra meg sza po ro dott a Kornis fi vé rek -
nek jut ta tott bir tok ado má nyok szá ma. Kornis Far kas ra nagy ha tást gya ko rolt
Beth len György sze mé lyi sé ge, csa lád szer ve zõ és a bir to ko kat vé del me zõ te vé -
keny sé ge, szem lé le té bõl és mód sze re i bõl sok elem ké sõbb Kornis Far kas nál is fel -
fe dez he tõ. Sõt Kornis má so dik há zas sá gát is Beth len György nek kö szön het te.88

A fe je del mi ta nács úr fél test vé ré vel együtt szá mos el ár vult ro ko ná nak volt
a gyám ja. Kö zé jük tar to zott György uno ka test vér ének, az 1567-ben el hunyt,
szin tén ta ná cso si ran gig jutó Beth len Ger gely nek két leg ki sebb lá nya, Klá ra és
Krisz ti na. Klá ra losonczi Bánffy Far kas, Krisz ti na pe dig Kornis Far kas fe le sé ge 
lett.89 Bánffy Far kas a magnificusok közé tar to zott, már 1566-tól ta nács úr ként
és Doboka vár me gye fõ is pán ja ként sze re pelt. A fõ is pán ság ban tár sa ké sõbb az
az Er dé lyi Mik lós lett, aki rõl a Kornis Mi hály–Er dé lyi Sá ra-fé le há zas ság kap -
csán fent már szó esett. Bánffy azon ban még egy tiszt sé ge ré vén kap cso ló dott a
Kornisokhoz. Bá tho ry Ist ván 1580 jú li u sá ban Kornis Far kas mel lé az udvar -
helyszéki ki rály bí ró ság ba, Kornis ex-só go ra, Petki Mi hály he lyé be tény le ges só -
go rát, Bánffy Far kast ne vez te ki, egyút tal neki adva a szé ki fõ ka pi tány sá got és
Ud var hely vár ka pi tá nyi tisz tét is.90 Bánffy Far kas to váb bi fon tos ro ko no kat,
ho zott a Kornis csa lád ba:
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88 Beth len György és Harinnai Far kas Far kas te vé keny sé gé re l. Horn Il di kó: A ha ta lom pil lé -
rei. Kor mány za ti for mák és a po li ti kai elit vál to zá sai Bá tho ry Ist ván ko rá ban. Habilitációs disszer tá -
ció. Bp. 2008. 55–64. Le ve le zé sük: KmOL Keresdi Beth len csa lád le vél tá ra II. Csa lád tag ok ira tai
Fasc. 12.

89 Bánffy Far kas és Beth len Klá ra es kü võ jé nek idõ pont ja is mert: 1568. ja nu ár 11-én Keresden
tar tot ták. Po li ti ka és há zas ság i. m. 56–57.

90 Bánffy 1583-ban rö vid ide ig Csík-Gyergyó-Kászon-szék ki rály bí rá ja ként is mû kö dött, de azu -
tán már csak ta ná cso si és dobokai fõ is pá ni címe is mert. Láz ár M.: Er dély fõ is pán jai i. m. 134. Petki



Mint lát juk, Bánffy Far kas apai nagy any ja (Zsó fia) a Bá tho ry csa lád ból
szár ma zott. Emel lett só gor ság ban állt a Bocskaiakkal is, só gor nõ jé nek nõ vé re,
Bocs kai Er zsé bet ugyan is Bá tho ry Kris tóf fe le sé ge volt. Bánffy Far kas nak az
egyik, ezen a csa lád fán nem sze rep lõ má sod fo kú uno ka test vé re, a szin tén ma -
gas mél tó sá go kat be töl tõ Bánffy György anyai ágon (Bá tho ry Ist ván és Kris tóf
uno ka öccse ként) még egy szál lal erõ sí tet te a Bánffy–Bá tho ry ro kon sá got. Ta -
lán en nek a ro ko ni kör nek is kö szön he tõ, hogy Bá tho ry Ist ván 1571-ben az ad -
dig nem so kat mu ta tó Kornis Far kast ne vez te ki az egyik udvarhelyszéki ki -
rály bí ró nak.

Vissza tér ve Kornis Far kas má so dik fe le sé gé nek, Beth len Krisz ti ná nak a
csa lád fá já ra, Csá kány Ba lázst kell még meg em lí te nünk, aki szin tén só gor ság ba
ke rült Kornis Far kas sal. Csá kány Kolozs vár me gyé ben és Udvarhelyszéken bir -
to kolt, emel lett mint ne ves jog tu dós pró ká tor ság ból élt. Leg is mer tebb ügyé ben, 
a Telegdiek egy más köz ti pe ré ben Telegdi Mi hály ügy véd je ként sze re pelt.91 Bár
ro kon ság ba ke rült a Kornisokkal, ez a szé ken be lü li szö vet ség rend szer ala ku lá -
sá ban nem mu tat ko zott meg. A per irat ok ban — ame lyek ál ta lá ban jól tük rö zik
a szé ken be lü li vi szony rend sze re ket — a Kornisok és a Csá ká nyok ilyen jel le gû
kap cso la tá ról nem ma radt fönn adat. A Csá kány csa lád, ne ve ze te sen Csá kány
György, 1575-ben a szé ken be lül az elõ ke lõ ne gye dik he lyet fog lal ta el, te hát
nagy já ból a Petkiekkel volt azo nos szin ten a bir to kok szá mát és a fi ze tett adót
te kint ve. A Csá ká nyok Keresztúrszék ura i nak szá mí tot tak, an nak a Ke reszt úr
fiú szék nek, ame lyet a kor tár sak idõn ként kü lön ke zel tek Udvarhelyszéktõl,92

va ló szí nû sít het jük te hát, hogy ez is oka le he tett a két csa lád kö zöt ti tá vol ság -
tar tás nak. Sem mi jele nem lát szik ugyan is an nak, hogy a szé ken be lül bár mi -
lyen kér dés ben együtt mû köd tek vol na, ám an nak sem, hogy el len sé ges ked tek
volna egymással.

A szá zad vé gén a Csá kány csa lád bir tok konf lik tus ba ke ve re dett a fiatfalvi
Ge ré bek kel, és pe res ke dé sük hosszú éve kig el hú zó dott. Ér de kes ada lék, hogy a
pe rek ben a fér fi ak nem vet tek te vé ke nyen részt, csu pán a fe le sé gek. Leg in kább
az ener gi kus Beth len Anna asszony, idõ sebb Csá kány Ba lázs fe le sé ge, aki az
erõ sza kos ko dó Ge réb And rás sal is fel vet te a küz del met.93 Ta lán a ha tá ro zott fe -
le ség nek volt ré sze ab ban, hogy Csá kány Ba lázs nem a Kornis klán hoz csat la -
ko zott, ha nem egy faj ta szé ken be lü li füg get len sé get ki ala kít va a Beth len-ér -
dek kör höz pró bált iga zod ni. Mi vel Csá kány Ba lázs 1575-ben Bekes Gás pár mel -
lé állt, a csa lád bir to ka i nak egy ré szét és te kin té lyét is el vesz tet te. Mi u tán pe -
dig a Ge ré bek el le ni küz de lem ben is alul ma rad tak, a több szö rö sen vesz tes Csá -
ká nyok ki köl töz tek a szék bõl, és Marosszéken igye kez tek vissza ál lí ta ni ko ráb bi 
po zí ci ó i kat – nem túl si ke re sen.94
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Mi hályt Bá tho ry a Kornisok szem pont já ból to vább ra is hasz nos és fon tos po zí ci ó ba, a marosszéki ki -
rály bí ró ság ba he lyez te át. SZOKL IV. 74.

91 1569. ja nu ár 30-án tar tot ta es kü võ jét Beth len Ger gely le á nyá val keresztúrfalvi ud var há zá -
ban. Po li ti ka és há zas ság i. m. 59–60.

92 A fiú szék kér dés kö ré hez újab ban l. Oborni Te réz: Né hány meg jegy zés a szé kely szé ki ön kor -
mány zat tör té ne té hez. Miklósvárszék 1624. évi pri vi lé gi u ma. In: Studia Professoris – Professor
Studiorum. Ta nul má nyok Ér sze gi Géza 60. szü le tés nap já ra. Bp. 2005. 261–174.

93 KmOL Protokollumok II/1. D. 1586/7.
94 Ba logh J.: Szé kely ne mes ség i. m. 152.



A „Kornis-birodalom” szé ken be lü li, má so dik köre

A Kornisok ál tal lét re ho zott kap cso la ti há ló nak vagy kli en tú ra-rend szer -
nek volt egy má so dik köre. En nek tag jai nem csa lá di kö te lék kel kap cso lód tak a
Kornisokhoz, ha nem a tiszt sé ge ik ré vén. A Kornisok — mi ként em lí tet tük —
ve ze tõ tiszt sé ge ket töl töt tek be a szék ben, Mik lós fõ ka pi tány ként, fia (Far kas)
és uno ká ja (Fe renc) el sõ sor ban ki rály bí ró ként, ám Far kas az 1590-es évek ben
fõ ka pi tány ként is a ve ze tõ je volt a szé ki szé kely ség nek. Ilyen mi nõ sé gük ben
épí tet ték ki he lyet te si kli en tú rá ju kat, akik je len tõ sen hoz zá já rul tak szé ken be -
lü li ha tal muk és be fo lyá suk meg erõ sí té sé hez.

A for rá sok ta nú sá ga sze rint már en nek a má so dik kör nek a ki ala kí tá sát is
Kornis Mik lós kezd te meg, hi szen már 1538-ban tu dunk olyan per rõl, amely -
ben Mik lós a szentdemeteri Nyújtódi Ger gely ügyé ben a Nyújtódiak ja vá ra dön -
tött.95 Ezt meg elõ zõ en, már 1532-bõl is me rünk egy ese tet, ami kor egy szentpáli
Kornis — akit egy ok le vél Zsig mond nak ne vez — Nyújtódi Ger gely mel lett bí -
rás ko dott egy per ben.96 A Kornis és Nyújtódi csa lá dok kap cso la ta te hát min den
bi zonnyal már a 16. szá zad har min cas éve i ben meg ala po zó dott, ám va lós kap -
cso lat tá a pe rek sze rint csak a het ve nes–nyolc va nas évek ben, te hát Kornis Far -
kas ki rály bí ró sá ga ide jén vált. A Nyújtódiakat a har min cas és het ve nes évek kö -
zött is a szék pri mo ri csa lád jai kö zött tar tot ták szá mon,97 sõt ne kik jut ta tott
bir tok ado má nyok ról is tu dunk.98 Nin csen azon ban arra vo nat ko zó is me re tünk, 
hogy ezek hez az ado má nyok hoz eset leg a Kornisok se gít sé gé vel, tá mo ga tá sá val
ju tot tak volna hozzá.

Az 1566. évi had já rat ban részt ve võ udvarhelyszéki fõ em be rek kö zött szent -
de meteri Nyújtódi György, Ger gely fi á nak neve sze re pelt.99 Já nos Zsig mond
1567-ben el kez dett ado má nyo zá sai so rán Nyújtódi György a Cseb nevû te le pü -
lé sen ka pott 15 tel kes job bá gyot.100 1570-ben Kornis Mi hály és Nyújtódi György 
együtt mû kö dé sé rõl tu dunk.101 Ezt az együt tes cse lek vést bir to ka ik kö zel sé ge is
in do kolt tá tet te, a Nyújtódiak bir to kai, Szentdemeter és Cseb vagy Csöb ugyan -
is kö zel fe küd tek Bordos és Rava te le pü lé sek hez, ahol töb bek kö zött Kornis Mi -
hály bir to kai vol tak. So kat mon dó, hogy a 16. szá zad fo lya mán a Kornisok egy -
ál ta lán nem tet tek kí sér le tet arra, hogy job bá gyo kat vagy tel ke ket sze rez ze nek
a Nyújtódiak e két fa lu já ban, sõt a kö zös föl de ket sem há bor gat ták, noha ezt el -
he lyez ke dé sük in do kol ta vol na.

Az 1576-ban ké szült, öt ven dé ná ros adó fi ze té sét fel mé rõ lajst rom sze rint
a Nyújtódiak a két fa lu ban ta lál ha tó bir to ka ik után össze sen hat fo rin tot fi zet -
tek, ami vel a szé ken be lül a 18. he lyen vol tak.102 Még ugyan eb bõl az esz ten dõ -
bõl is me rünk egy ado mány le ve let, amely ben Nyújtódi György Szentdemeteren
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95 1538. már ci us 14. SZOKL II. 41.
96 SZOKL III. 247.
97 Ba logh J.: Szé kely ne mes ség i. m. 39.; SZOKL II. 11., 72.
98 SZOKL IV. 47.
99 SZOKL II. 194.

100 Uo. 243.
101 Uo. 301.
102 SZOKL IV. 37–39.



nyolc job bágy tel ket ka pott Bá tho ry Ist ván tól.103 Az ado mány in do ka a Bekes
Gás pár el le ni ha da ko zás ban ta nú sí tott hû ség volt. Mi vel pe dig tud juk, hogy a
Kornisok szé kely rész rõl mi lyen fon tos sze re pet ját szot tak Kerelõszentpál ide -
jén, fel te het jük, hogy eb ben az ügy ben is együtt lép tek fel, és ta lán Kornis Mi -
hály nak is ré sze volt az ado má nyok ki esz köz lé sé ben. A ki lenc ve nes évek ben a
Nyújtódi csa lád ak ti vi tá sa a szé ken be lül szin te ál lan dó volt. A csa lád má sik
tag ja, a kö ze li Keresztúrfalván bir to kot szer zett De me ter lett Kornis Far kas al -
ki rály bí ró ja és ez ál tal dön té se i nek végrehajtója is.

Nyújtódi De me te ren kí vül egy szer Nyújtódi György is be töl töt te az egyik
al ki rály bí rói tisz tet Kornis Far kas mel lett.104 A pe rek szö ve ge alap ján úgy tû -
nik, hogy Nyújtódi György túl te kin té lyes volt az ap róbb és erõ sza kot igény lõ
ügyek hez, azo kat De me ter vé gez te, így pél dá ul a „dú lá so kat”, a szé kely vi ce ki -
rály bí rók ked velt re gu lá zá si el já rá sát is.

A vi ce ki rály bí rók név so rá ból 1593-tól el tûnt a Nyújtódi csa lád, ami ta lán egy
bir tok ügy ben ki ala kult né zet el té rés bõl szár ma zott. A Nyújtódi csa lád ugyan is
nem csu pán Cseb, Szentdemeter és Keresztúrfalva irá nyá ban kez dett ter jesz -
ked ni, ha nem Sákodot vagy Magyarzsákodot is ki sze mel te ma gá nak. Min den
bi zonnyal nem vé let len az, hogy 1603 áp ri li sá ban ép pen a Kornisok ál tal nem
tá mo ga tott Giorgio Basta kor mány zó adta ki azt a ren de le tet, hogy a sákodiak
fi zes se nek 150 fo rint kár pót lást Nyújtódi György nek azért, mert le rom bol ták
Szentdemeteren lévõ ud var há zát.105

Egy 1590-ben le jegy zett per irat sze rint Kornis Far kas hoz zá fel tét le nül hû 
em be re ket vá lasz tott he lyet te se i nek. Leg több ször kli en tú rá ja tag ja it al kal maz -
ta al ki rály bí ró ként, de idõn ként olyan ne vek is sze re pel nek a vi ce ki rály bí rók
kö zött, mint Ka rá csony fal vi György De á ké, aki ugyan nem tar to zott a for rá sok
alap ján fel tár ha tó kli en tú rá ba, ám Homoródkarácsonyfalván la kott, amely a
Kornis-birtokok köz pon ti te rü le té hez tar to zott.106

A vi ce ki rály bí rók kö zül a Kornisokhoz, pon to sab ban Kornis Far kas hoz
mind vé gig hû sé ges ma radt egy Fü lé rõl szár ma zó lófõ, a már em lí tett Fosz tó
Imre. A Fosz tó csa lád Bardócz szé ken ren del ke zett bir to kok kal, Bibarczfalván
és Fü lén. Bardócz fiú szék fal va i ra az volt a jel lem zõ, hogy még a 16. szá zad má -
so dik fe lé ben is je len tõs szá mú lófõ ma radt a bir to kok ban, azaz erõs volt a szé -
kely sza bad sá got meg õriz ni kí vá nók tá bo ra. Az õsi pri mo ri csa lád nak szá mí tó
Vargyasi Dá ni e lek, akik nek Vargyason kí vül a fiú szék ben még Székely szál do -
boson, Fü lén, Bardócon, Olasz te le ken és Magyarhermányban vol tak job bá gya -
ik és bir to ka ik, to váb bá Székelyderzsen, va la mint Szé kely do bón sze rez tek to -
váb bi ado má nyo kat, nem je les ked tek eb ben az idõ szak ban az erõ sza kos ha ta -
lom nö ve lés kü lön bö zõ mó do za ta i ban. Így gya kor la ti lag Kornis Far kas Fosz tó
Im rén ke resz tül is be fo lyás sal ren del ke zett Udvarhelyszéknek eb ben a csücs ké -
ben. Rá adá sul Fosz tó, aki a 17. szá zad ele jé re ne mes sé get is szer zett,107 lel kes
homo novusként a kli en tú ra szé ken be lü li leg ak tí vabb tag já nak bizonyult.
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103 SZOKL III. 46.
104 KmOL Protokollumok.
105 SZOKL III. 161.
106 KmOL Protokollumok F. II/2. 1590/11.
107 1618-ban egy per ben már ne mes nek ne vez ték.



A 16. szá zad utol só év ti zed ében Kornis Far kas al ki rály bí rói kö zül az egyik -
nek a sze mé lye gyak ran vál to zott; a Nyújtódiakat fel vál tot ta sükõi Ko vács Mi -
hály,108 majd ka rá csony fal vi György Deák,109 1593-tól pe dig egy re gyak rab ban
Hoggyai György töl töt te be a tiszt sé get,110 ám mel let tük Fosz tó Imre vé gig meg
tud ta õriz ni a he lyét.111 A tiszt ség vi se lõ ként na gyon ak tív Fosz tó mind azo nál tal
nem volt te het sé ges kar ri er épí tõ, az 1614. évi lustra ada tai sze rint ugyan is nem
si ke rült több bir to kot sze rez nie a 16. szá zad végi ál la pot hoz ké pest.112 Ugyan ezt
lát hat juk egy má sik al ki rály bí ró, Hoggyai György ese té ben, aki nek neve a 17.
szá zad ele jén tel je sen el tûnt, a Basta ál tal ké szí tett össze írás ban Hoggya ne me -
se ként még össze ír ták, ám 1614-ben már nem sze re pelt, va ló szí nû leg utód nél kül 
halt meg.113

Kornis Far kas mint ki rály bí ró be fo lyás sal bírt a szék két ka to nai tiszt ség -
vi se lõ jé re is, sõt úgy tû nik, hogy õk az al ki rály bí ró kat gyak ran el kí sér ték kü -
lön bö zõ meg bí za tá sa ik ra. Ezek a tiszt vi se lõk sem vál toz tak, és fõ kép pen Far kas 
ide jé ben tûnt fel ne vük gyak ran a per irat ok ban. Egyi kük Bögözi And rás, má si -
kuk pe dig Ti bol di György volt. A miklósfalvi Bögözi csa lád — a Nyújtódiakhoz
ha son ló — régi pri mo ri csa lád volt. Bögözi And rás apja, Já nos, 1566-ban Kornis 
Mi hállyal és Far kas sal együtt vett részt Já nos Zsig mond har cá ban.114 Az 1576.
évi adó össze írás ban a szé kely ne me sek kö zött a 22. he lyen volt, a Dá ni e lek és a
Nyújtódiak mel lett Miklósfalván és Recsenyéden vol tak bir to kai. A Basta-féle
össze írás ban vi szont — ura i hoz ha son ló an — õ sem sze re pelt. An nál több ször
for dult elõ a neve a per irat ok ban. A 16. szá zad vé gé ig leg in kább Kornis Far kas
em be re ként, ké sõbb fel pe res ként vagy al pe res ként. A ha tal mas ko dást na gyon
te het sé ge sen mû vel te, 1614-re ugyan is 14 hely ség ben szer zett job bá gyo kat, szám
sze rint 44-et, ami vel a szé ken be lü li rang sor ban a 7. hely re ug rott. Nála ke vés -
bé te het sé ges kar ri er épí tõ volt Ti bol di György, aki bár sze re pelt az 1576. évi
adó lajst rom ban, mind össze a ti ze dét fi zet te a Bögöziek adó já nak Farkaslakán
fek võ bir to ká ról. A sze rény kez de tek hez ké pest Ti bol di 1614-re mint egy meg tíz -
sze rez te bir to ka it és job bá gyai szá mát, és ki ter jesz tet te be fo lyá sát az Il ke–Szent -
ki rály–Tibód/Ti bold te le pü lé sek re. Ez zel a job bágy tar tók kö zép me zõ nyé be ke -
rült, de lófõ ma radt, az egyik leg gaz da gabb a ló fõk kö zött.

A Kornisok tu da tos bir tok épí té si stra té gi á ja összes sé gé ben azt ered mé -
nyez te, hogy a csa lád bir to kai Udvarhelyszék nagy ré szét le fed ték, és ha eh hez
hoz zá szá mít juk a kli en tú ra-rend szer tag ja i nak a bir to ka it is, ak kor majd nem a
szék egé szé re ki ter jedt a ha tal muk (l. a mel lé kelt két tér ké pet). A ki ma radt te -
rü let Keresztúrszéknek az a ré sze, amely nek ural ma fö lött a 16. szá zad má so -
dik fe lé ben a Csá kány és a Ge réb csa lád osz to zott. A meg nem szer zett fal vak
fele (kö zel 20 te le pü lés), a fiatfalvi Ge ré bek ér dek szfé rá já ba tar to zott. Kö zü lük

A HOMORÓDSZENTPÁLI KORNIS CSA LÁD TÖR TÉ NE TE 25

108 KmOL Protokollumok F. II/2. 1593/27.
109 Uo. 1590/11.
110 Uo. 1593/287.
111 1590-ben két al ka lom mal járt el Fosz tó Imre va la mely tár sá val Kornis Far kas ké pé ben kü -

lön bö zõ ügyek ben, 1592-tõl 1598-ig pe dig mint az egyik vi ce ki rály bí ró sze re pel.
112 KmOL Szé kely Láda, 56. sz. VIII. 1.
113 Uo.
114 SZOKL II. 195.
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a 17. szá zad elsõ év ti ze de i ben ak tív Ge réb And rás, a fe je del mi test õr ség pa -
rancs no ka volt az, aki je len tõ sen meg nö vel te bir to ka it. Ked velt esz kö ze neki is
az erõ sza kos fog la lás volt, va la mint ka to nai po zí ci ó já nak arra való fel hasz ná lá -
sa, hogy ha tal mát má sok fölé ki ter jeszt hes se. A for rá sok ból úgy tû nik, hogy Ge -
réb And rás nem kí vánt csat la koz ni a Kornisokhoz, így az ál ta la uralt te rü le tek
ki ma rad tak a „Kornis-birodalom”-ból. A Kornis-klán vi szont ebbe nem nyu go -
dott bele, amit jól mu tat nak a 17. szá zad ele jé tõl a Ge réb el len Kornis Fe renc és
Péchi Si mon ál tal in dí tott pe rek.115 Ge réb And rás el len ál lá sát még sem si ke rült
meg tör ni, csak ha lá la után, mag sza kad tá val kap ta meg ja va dal mai je len tõs ré -
szét if jabb Szé kely Mó zes.116

A szék töb bi te le pü lé sé ben, ahol sem a Kornisok, sem a Ge ré bek nem sze -
rez tek bir tok ré sze ket, még ko moly erõ fe szí té se ket tett a ló fõ-tár sa da lom, hogy
meg õriz ze a ko ráb bi struk tú rát, és fél té ke nyen õriz te a már rég óta na gyon is
re la tív va gyo ni egyen lõ sé get,117 azaz pró bál ta meg aka dá lyoz ni azt, hogy va la ki
az át lag nál na gyobb bir tok hoz, va gyon hoz jus son, és ez zel eset leg meg sze rez -
hes se a falu kö zös föld je it. Ez a pró bál ko zás a ne he zen meg kö ze lít he tõ fal vak
ese té ben ter mé sze te sen ered mé nye sebb volt, az ilyen te le pü lé se ket ugyan is ne -
he zebb volt be ta goz ni va la mely bir tok komp le xum ba.

Kornis Far kas po li ti kai és szel le mi köre

Kornis Far kas ro ko ni kö ré nek, nö vek võ bir to ka i nak és nem utol só sor ban
sa ját te het sé gé nek kö szön he tõ en szép kar ri ert fu tott be. Tiszt sé ge it te kint ve min -
dent el ért, amit egy szé kely po li ti kus el ér het: 1571-tõl ha lá lá ig meg sza kí tás nél kül
vi sel te Udvarhelyszék ki rály bí rói tisz tét, eh hez tár sult a ki lenc ve nes évek ben a
szék fõ ka pi tá nyi címe, és az 1595. évi ha vas al föl di had já rat ban kö zel 16000 ka to -
ná nak pa ran csolt. Há rom év ti ze den ke resz tül õriz te szé kely föl di ve ze tõ po zí ci ó it,
de nem csak ez zel múl ta felül he lyi bir to kos tár sa it, ha nem az zal is, hogy ve lük el -
len tét ben õ az or szá gos po li ti kai élet ben is tar tó san jelen tu dott len ni.118
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115 KmOL Protokollum III/2. 1617/79. 1617-ben Kornis Fe renc egyik homoródszentpáli job bá -
gya ré vén hív ta per be Ge réb And rás egy fiatfalvi szol gá ját, ami jól mu tat ja, hogy Kornis a be fo lyá sa 
alatt ál ló kat igye ke zett moz gó sí ta ni Ge réb ter jesz ke dé se el len. Ha son ló per 1613-ból: 1613/16,
1613/46. Péchy Si mon nak is volt ilyen pere 1615-ben (1615/219).

116 Ja kab Elek – Szádeczky-Kardoss La jos: Ud var hely vár me gye tör té ne te a leg ré gibb idõk tõl
1849-ig. Bp. 1901. 341.; SZOKL. IV. 234.

117 Az az erõ tel jes dif fe ren ci á ló dás, amely Udvarhelyszék ese té ben lát ha tó, il let ve a ne me si
tár sa da lom gyors ki ala ku lá sa, az egész Szé kely föl det te kint ve a 16–17. szá zad for du ló ján még egye -
dül ál ló nak te kint he tõ. Jól mu tat ja ezt az, hogy 1614-ben a szé kely ne me sek ál tal bir to kolt job bá -
gyok szá ma Udvarhelyszéken ki ug ró an ma gas volt. A Kornis Fe renc ál tal egye dül Udvarhelyszéken 
bir to kolt 252 job bágy hoz ké pest Há rom szék leg gaz da gabb pri mor já nak, Basa Pé ter nek csak 132
job bá gya volt, a marosszéki „lis ta ve ze tõ” Dersi Já nos nak pe dig csak 76. Még ná luk is ke ve sebb job -
bá gyot bir to kolt a csí ki Láz ár Ist ván, aki mind össze 54 job bá gyá val volt a szék ve ze tõ job bágy tar tó -
ja (Ba logh J. Szé kely ne mes ség i. m. 152–186.). Egye dül ál ló nak te kint he tõ te hát még a 17. szá zad
ele jén is a szé kely föl di vi szo nyo kat vizs gál va a Kornisok ál tal foly ta tott bir tok- és ha ta lom épí tés.
Fel te het jük, nem vé let len, hogy né hány csa lád a 17. szá zad fo lya mán olyan erõs nek ta lál ta a
Kornis-klán nyo má sát, hogy in kább ki köl tö zött a szék rõl, hi szen pél dá ul Marosszéken több esélyt
lá tott sa ját hatalma kiépítésére. Ilyen volt például az említett Csákány, valamint a Nyújtódi család
egy-egy ága is. Uo. 159–160.

118 Jel lem zõ, hogy míg Kornis Far kas 1571-tõl ha lá lá ig, 1600-ig meg sza kí tás nél kül töl töt te be
udvarhelyszéki ki rály bí rói tisz tét, a ki rály bí ró ság má sik fe lét sen ki nem tud ta tar tó san meg sze rez -



A Kornis fi vé rek ro ko ni kö rük nek kö szön he tõ en 1571 után sa ját sá gos
hely zet be ke rül tek: egy for mán szo ros szá lak kap csol ták õket Bekes Gás pár hoz, 
aki Harinnai Far kas Far kas veje volt, és Bá tho ry Ist ván hoz, aki hez a Bánffy-
 sógorságon ke resz tül ve ze tett az út. A Kornisok Bá tho ry hû sé gén ma rad va, a
fe je de lem ol da lán küz döt tek a kerelõszentpáli csa tá ban, és en nek kö szön he tõ en 
az 1575 utá ni idõ szak nyer te sei let tek. Ro kon sá guk má sik ré sze — pél dá ul Csá -
kány Ba lázs és Bogáthy Gás pár — vi szont Bekes hí ve ként az éle tük kel vagy
kar ri er jük kel és bir to ka ik kal fi zet tek a té ves döntésért.

Kornis Far kas emel ke dõ presz tí zsét az ud va ri ese mé nyek ce re mo ni á lis
rend jé ben el fog lalt he lye is jól mu tat ja. Ami kor Bá tho ry Ist vánt len gyel ki rállyá 
vá lasz tot ták, az elõ ze tes ural ko dói es küt 1576 feb ru ár já ban, a medgyesi or szág -
gyû lé sen tet te le a len gyel kö ve tek és har minc er dé lyi fõúr elõtt. Ebbe a szûk
elit be csak öt szé kely föl di po li ti kus fért be: a két Kornis fi vér és ro ko na ik, Láz -
ár And rás és Ist ván, va la mint Petki Mi hály.119 Kö zü lük Kornis Far kas és Láz ár
And rás Len gyel or szág ba, a ko ro ná zás ra is el kí sér het te az ural ko dót.120 Bá tho ry 
Kris tóf te me té sen pe dig szin tén õk ket ten ju tot tak fon tos sze rep hez: tíz má sik
elõ ke lõ ség gel, köz tük Ghiczy Já nos sal és Bocs kai Ist ván nal a ko por só után ha -
lad va, õk vit ték az el hunyt vaj da ha tal mi jel vé nye it.121

Kornis tiszt sé gé nél fog va ál lan dó részt ve võ je volt az er dé lyi or szág gyû lé -
sek nek. Az or szág gyû lé si vi ták ról, a tár gya lá sok me ne té rõl ke vés for rás ma -
radt, így ne héz Kornis sze re pét meg ítél ni. Te kin té lyét bi zo nyít ja azon ban, hogy 
1584 ta va szán, ami kor a ren dek meg elé gel ték a kis ko rú Bá tho ry Zsig mond he -
lyett kor mány zó hármastanács ha tá ro zat lan sá gát, kor rupt sá gát és a vég te le nül 
las sú ügy me ne tet, a há rom nem zet egy-egy kép vi se lõ jé bõl álló kö vet sé get me -
nesz tet tek Krak kó ba Bá tho ry Ist ván hoz, és eb ben a szé kely sé get Kornis Far kas 
kép vi sel te.122 A kö vet ség a hármastanács he lyé be egyet len kor mány zó ki ne ve -
zé sét kér te, és tö rek vé se ik vé gül si ker rel jár tak, má jus ele jén Ghiczy Já nos vet -
te át a fe je de lem ség irányítását.

Kornis Far kas nak a tri um vi rek le mon da tá sá ban ját szott sze re pe hosszú -
tá von nem ron tot ta meg ve lük való vi szo nyát. Sõt az 1580–1590-es évek for du -
ló ján a még két élõ tag gal, Kendy Sán dor ral és Kovacsóczy Far kas sal szo ros po -
li ti kai együtt mû kö dést ala kí tott ki: az er dé lyi dip lo má ci á ban, il let ve a fe je del mi 
ud var össze té tel ében és éle té ben egy re erõ tel jes eb ben mu tat ko zó ka to li kus be -
fo lyást pró bál ták el len sú lyoz ni. Ez idõ tájt a fe je del mi dip lo má ci á ban az itá li ai
kap cso la tok ke rül tek elõ tér be. Si ke rült ren dez ni a je zsu i ták 1588. évi ki ûzé se
mi att meg rom lott vi szonyt a pá pá val, meg élén kült a kap cso lat Fi ren zé vel, és
Bá tho ry Zsig mond nak a Me di ci her ceg egyik ro ko ná val kö ten dõ há zas sá gá ról is 
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ni; Kornisnak hi va ta li ide je alatt öt tár sa volt. Ha a Szé kely föld egé szét néz zük, ak kor is csak egye -
dül Láz ár And rás tud ta tar ta ni vele a lé pést. Láz ár vi szont va gyo nát te kint ve nem kel he tett ver -
seny re Kornissal. Õ presz tí zsét nagy részt an nak kö szön het te, hogy je len leg még nem vi lá gos mó -
don ro ko ni össze köt te tés ben állt a Báthory famíliával.

119 Szádeczky La jos: Bá tho ry Ist ván len gyel ki rállyá vá lasz tá sa. 1574–1576. Bp. 1887. 386.
120 Beth len Far kas: Er dély tör té ne te. III. Jegyz. Krup pa Ta más. Bp.–Ko lozs vár 2004. 110.
121 Bá tho ry Ist ván ki rály le vél vál tá sa az er dé lyi kor mánnyal (1581–1585). Szerk. Ve ress End -

re. (Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria XLII.) Bp. 1948. 275.
122 Beth len F.: Er dély tör té ne te i. m. III. 141.; Bá tho ry Ist ván ki rály le vél vál tá sa i. m.161.



tár gyal tak. Ezek a kap cso la tok az er dé lyi ka to li ciz mus új já é le dé sét ígér ték, és
egy olyan szö vet ség rend szer felé te rel ték a fe je del met, amely a tö rök el le nes há -
bo rút tûz te ki a zász la já ra. Kovacsóczy kan cel lár köre vi szont sze ret te vol na ki -
egyen sú lyo zot tab bá ten ni az er dé lyi dip lo má ci át, több utat és le he tõ sé get akart
nyit ni, ezért az Ang li á val és Pfalzcal való kap cso lat fel vé telt szor gal maz ta. Pfalz -
ban Já nos Káz mér, majd IV. Fri gyes ural ko dá sa alatt is mét meg erõ sö dött a kál vi -
niz mus, mind ket ten Habs burg-el le nes po li ti kát foly tat tak, és cél juk a né met
pro tes tán sok szö vet ség be tö mö rí té se volt. Er dély és Pfalz kö zött meg tör tént a
kap cso lat fel vé tel, mint ahogy ha ma ro san Er zsé bet ki rály nõ vel is. Az an gol dip -
lo má ci á nak rend kí vül nagy te kin té lye volt a tö rök Por tán, ezért Kovacsóczyék
azt re mél ték, hogy Ang lia se gít het ab ban, hogy Er dély, amíg ez szük sé ges, sem -
le ges ma rad has son egy tö rö kök el le ni há bo rú ese tén.123

Az er dé lyi pro tes táns po li ti ku sok sze mé ben a má sik fe nye ge tõ prob lé mát
az ud var össze té tel ének vál to zá sa je len tet te. Már az Er dély rõl 1584-ben rész le -
tes elem zést ké szí tõ Antonio Possevino je zsu i ta atya Bá tho ry Zsig mond kör nye -
ze té nek drasz ti kus át ala kí tá sát ja va sol ta Bá tho ry Ist ván nak. Ter ve ze te sze rint
Zsig mond kör nye ze té bõl a szél sõ sé ges eret nek ta nok kö ve tõ it ha la dék ta la nul el 
kell tá vo lí ta ni. A fe je de lem mel lett ál lan dó jel leg gel jól kép zett ka to li kus, le he -
tõ leg je zsu i ta ne ve lõ nek kell tar tóz kod nia. Possevino el len sé get lá tott az ifjú fe -
je del met kö rül ve võ pro tes táns ta nács urak ban is, ezért azt ja va sol ta, hogy Zsig -
mond ural ko dá sá nak ké sõb bi sza ka szá ban a ta nács egy ré szét ka to li kus po li ti -
ku sok al kos sák. Ad dig azon ban, amíg fel nõ az új, im már ka to li kus po li ti kus gár -
da, a ta nács urak kö zül azo kat kell meg nyer ni, akik Bá tho ry Ist ván ro ko nai,
vagy leg bi zal ma sabb em be rei, és nem vi sel ked nek el len sé ge sen a ka to li kus egy -
ház zal. Possevino a ma gas szín vo na lon ok ta tó és ezért az er dé lyi eli ten be lül
kez det ben nép sze rû je zsu i ta kol lé gi um di ák ja i ból kí ván ta ki ne vel ni a le en dõ fe -
je de lem új bá zi sát. Sze rin te a ka to li kus hit re át té rõ ifjú ne me sek szá má ra olyan 
von zó pá lya ké pet kell fes te ni, amely a hi va ta li ran gok és az anya gi ja vak gyors
és könnyû el éré sét ígé ri, és amely kar ri ert egyéb ként az il le tõ nek — amennyi -
ben nem tér át ka to li kus hit re — esé lye sem len ne be fut ni.124 Possevinónak a fi -
a ta lok meg nye ré sé re össz pon to sí tó el mé le tét pár év vel ké sõbb egy má sik je zsu i -
ta, a fe je de lem gyón ta tó ja ként nagy be fo lyás sal bíró Alfonso Carillo va ló sí tot ta
meg a gyakorlatban.

Kovacsóczy és köre te hát a Possevino ál tal fel vá zolt tö rek vé sek kel pró bált
szem be száll ni. Jo gos kér dés le het, va jon mi ben tu dott az er dé lyi kan cel lár nak
se gí te ni a Homoródszentpálon élõ Kornis Far kas. Az 1580–1590-es évek ben
Kornis már nem csak a Szé kely föld leg meg ha tá ro zóbb fi gu rá ja, ha nem egy szel -
le mi leg és em be ri leg rend kí vül nyi tott, iga zi sza bad gon dol ko zó me cé nás és po li -
ti kus volt. Ta nul má nya i ról sem mi lyen adat tal nem ren del ke zünk, de leg idõ -
sebb fi á val, Györggyel vál tott la tin, il let ve gö rög nyel vû le ve lei ma gas szin tû is -
ko láz ta tást fel té te lez nek. Mint ro ko na i nak túl nyo mó több sé ge, õ is az anti tri -
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123 Várkonyi Gá bor: Ko lozs vár–Isz tam bul–Lon don, 1594. In: Ang li á tól Nagy-Bri tan ni á ig. Ma -
gyar ku ta tók ta nul má nyai a brit tör té ne lem rõl. Szerk. Frank Ti bor. Bp. 2004. 73–88.

124 Antonio Possevino: Transilvania (1584). Kiad. Ve ress End re. (Fontes Rerum Transylva -
nicarum 3.) Bp. 1913. 255–256.



nitárius fe le ke zet hez tar to zott, a val lás fi lo zó fi ai kér dé sek ér de kel ték, és min -
den Er dély ben élõ, il let ve ott meg for du ló, ra di ká lis né ze te ket val ló te o ló gus, fi -
lo zó fus vagy gon dol ko dó kap cso lat ba hoz ha tó sze mé lyé vel. Laza ro ko ni és szo -
ros ba rá ti ka pocs fûz te Gerendi Já nos hoz, a ko ra be li Er dély egyik je len tõs val -
lás újí tó já hoz.125 Kornis mel lõl in dult a ko rai szom ba tos ság kép vi se lõ je, Balássy
Fe renc, aki egyik uno ka hú gát, Mikó An nát vet te feleségül.

Kornis rend sze res kap cso lat ban állt a Péchi Si mont örök be fo ga dó és a
szom ba tos ság meg ala pí tó já nak tar tott Eõssy And rás sal is, aki vel szom szé dos
bir to kai és kö zös hi va ta li ügyei egy aránt össze kö töt ték.126 Eõssy mos to ha fia,
Péchi Si mon pe dig már fi a tal ko rá tól kezd ve tag ja volt Kornis szel le mi kö ré nek.
Ké sõbb, Kornis Ju di tot nõül véve, a csa lád ba is be há za so dott. Kornis Far kas
össze köt te tés ben állt még a ko lozs vá ri ra di ká lis szász ér tel mi ség leg iz gal ma -
sabb fi gu rá i val, Dá vid Fe renc ve jé vel, Trauzner Luk áccsal és Jacobinus Ber nát -
tal is. Utób bi hu ma nis ta mû velt sé gû tu dós és or vos volt, aki Trauznerrel és
Bogáti Fazakas Mik lós sal részt vett Dá vid Fe renc vé del mé ben, és egy idõ ben
mint Gerendi Já nos or vo sa is te vé keny ke dett.127 Bogáti Fazakas Mik lós szin tén
szo ro san kö tõ dött Kornishoz: ud va ri pap ja ként és gyer me ke i nek ta ní tó ja ként
1585 és 1591 kö zött Homoródszentpálon élt és al ko tott.128 Ez zel a hát tér rel
Kornis Far kas és köre ter mé sze tes szö vet sé ge se le he tett Kovacsóczynak a ka to -
li kus be fo lyás elleni harcban.

A ne ves kan cel lár szá má ra Kornis má sik von ze re jét a kö rü löt te ne vel ke dõ
if jak je len tet ték, akik nem csak ro ko nai, ha nem gyám fi ai is vol tak, így ne vel te -
té sük rõl és há zas sá guk ról is Kornis dön tött. Sa ját fiai mel lett — ko ruk mi att
ek kor még csak Kornis György és Mik lós jö he tett szó ba — uno ka öccsei, ne ve ze -
te sen Petki Já nos és Fe renc, Bánffy Ist ván és Mi hály, va la mint búni Beth len
Far kas ta nít ta tá sá ról kel lett gon dos kod nia. Ez a fi a tal tár sa ság ter mé sze te sen
Kornis más uno ka öccse it és ro ko na it is ide von zot ta, így pél dá ul a Bogáthy fiúk,
Mik lós és Meny hért egy ide ig szin tén nála ne vel ked tek.129 Az 1590-es évek ben
újabb ta gok kal bõ vült a kör: a vargyasi Dá ni el fi úk kal, va la mint iktári Beth len
Gá bor ral és Ist ván nal. Utób bi ak nak 1596-ig Láz ár And rás sal együtt Kornis
volt a gyám ja, majd Láz ár ha lá la után 1600-ig, Beth len Gá bor nagy ko rú sí tá sá ig 
egye dül irá nyí tot ta sor su kat.130
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125 Gerendi szel le mi fej lõ dé sé rõl és a gerendistákról Pirnát An tal: Arisztoteliánusok és anti -
trinitáriusok, Gerendi Já nos és a ko lozs vá ri is ko la. He li kon (1971) 363–392.; Uõ: Gerendi Já nos és
Eõssi And rás. Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek (1970) 680–684.

126 Dán Ró bert: Eõssi And rás és az er dé lyi szom ba tos ság ge ne zi se. Iro da lom tör té ne ti Köz le mé -
nyek (1975) 572–577.

127 Bónis György – Valentiny An tal: Jacobinus Já nos er dé lyi kan cel lár formuláskönyve (1602).
Ko lozs vár 1947. 3–11.

128 Elõt te rö vid ide ig Gerendi Já nos, majd Balássy Fe renc ud va rá ban élt. Homoródszentpálon,
Kornis ud va rá ban írta több mû vét, mint pél dá ul a fõ mû vé nek tar tott Apocalypsisnek ma gya rá zat ja
címû al ko tá sát. Ja kab Elek: Bogáthi Fazakas Mik lós, XVI. szá za di ma gyar theológus és köl tõ. Ke -
resz tény Mag ve tõ 15. (1875) 1–14., 159–186.

129 A Petki fi vé rek apja, Petki Mi hály 1582-ben, Beth len Ger gely 1567-ben halt meg, a Bánffy
fiúk 1591-ben, a Bogáthyak 1596-ban let tek ár vák.

130 Láz ár és Kornis Beth len Gá bor és Ist ván fe let ti gyám sá gá ról, majd Kornis gyá mi el szá mo -
lá sá ról: MOL 1870. fasc. 1. t. 4. fol. 2.



Az if ja kat a homoródszentpáli ud var ból Kornis kü lön bö zõ szel le mi köz -
pon tok ba küld te szét: a kolozsmonostori je zsu i ta is ko lá ban vagy a ko lozs vá ri
uni tá ri us, eset leg a sá ros pa ta ki re for má tus kol lé gi um ban foly tat hat ták ta nul -
má nya i kat. Kovacsóczy kan cel lár a sa ját, jó val szû kebb ro ko ni köre mel lett eb -
bõl a tár sa ság ból sze re tett vol na Bá tho ry Zsig mond köré egy hu ma nis ta mû -
velt ség gel és ka to nai eré nyek kel fel vér te zett fi a tal ne me si tár sa sá got szer vez ni, 
azt a jö ven dõ po li ti kus ge ne rá ci ót, amely nek tag jai el fo gad ják és to vább vi szik a
Kovacsóczy-féle po li ti kai és szel le mi ered mé nye ket. Kovacsóczy és Kornis ösz -
tön zé sé re, az õ anya gi tá mo ga tá suk kal 1587 és 1594 kö zött egy sor fi a tal pro -
tes táns ne mes ta nult kül föl di egye te me ken, fõ ként Heidebelbergben és Pado vá -
ban. Ér de mes át fut ni a név sort: Sombory Sán dor, kí sé re té ben Szamosközy Ist -
ván nal, Bánffy Fe renc Ba ra nyai Decsi Já nos sal, Kornis György, Bogáthy Mik -
lós, cegei Wass Fe renc és Buday Már ton.131 Utób bi Kovacsóczy uno ka öccse, a
töb bi ek anyai ágon egy más elsõ vagy má sod fo kú uno ka test vé rei: Kornis György 
és Bánffy Fe renc édes any ja, Beth len Krisz ti na és Beth len Klá ra test vé rek, Som -
bory nagy any ja szin tén Beth len-lány, Bogáthy Mik lós édes any ja Kornis Far kas
húga, Wass Fe renc pe dig — mint lát hat tuk — Kornis Mi hály ré vén kap cso ló -
dott a csa lád hoz. A fiúk elsõ cso port ja, Bánffy Fe renc, Kornis György és Buday
Már ton 1587-ben együtt in dult a heidelbergi egye tem re. Jó nagy ke rü lõt tet tek, 
ugyan is a len gyel ki rály vá lasz tó or szág gyû lés re igyek võ er dé lyi kö vet ség hez
csat la koz va — ame lyet Kovacsóczy Far kas ve ze tett — elõ ször Var só ba men tek,
on nan foly tat ták azu tán út ju kat Heidelbergbe, Jacobinus Ber nát kí sé re té ben.
Jacobinust Kornis Far kas kér te fel, hogy vi sel je gond ját fi á nak és uno ka öccse i -
nek az úton.132 Az ere de ti el kép ze lés sze rint az if jak nak a heidelbergi évek után
Ang li á ban, eset leg Fran cia or szág ban kel lett vol na be fe jez ni a ta nul má nya i kat.

Ugyan ez az át gon dolt szer ve zett ség lát szik a ka to nai pá lyá ra szánt fi a ta -
lok ki vá lasz tá sá ban és „me ne dzse lé sé ben” is. Kornis Far kas má sik fia, Mik lós,
báty ját kö vet ve Heidelbergbe ment, és Já nos Káz mér, majd IV. Fri gyes ud va rá -
ban ap ród ként töl tött mint egy négy évet. A két Kornis fiú — le ve le ik ta nú sá ga
sze rint — kö ze li kap cso lat ban áll tak Hen rik Beellel, a vá lasz tó fe je de lem tit ká -
rá val és az zal a Peter Stuys-szal, aki ko ráb ban az Er dély be kül dött pfalzi kö vet -
sé get ve zet te. Kornis Far kas szin tén több le ve let vál tott Stuys-szal és Já nos
Káz mér ral.133 Kornis uno ka öccsei kö zül búni Beth len Far kas Kovacsóczy ba rát -
ja, Forgách Si mon mel lett ta nul ta a ka to nai mes ter sé get a Ma gyar Ki rály ság -
ban, Bogáthy Meny hért pe dig a fe je de lem ud va ri lo vas sá gá nak lett tag ja. Egy
má sik uno ka öccsét és ké sõb bi ve jét, Petki Já nost elõbb Bá tho ry Bol di zsár, majd 
Zsig mond ud va rá ba aján lot ták be, míg öccse, Petki Fe renc Bá tho ry And rás
warmiai ud va rá ban ne vel ke dett. Mind ez ren ge teg pénzt emész tett fel, de Ko -
vacsóczy e té ren is Kornis Far kas ke zé re ját szott: kan cel lá ri tisz te és be fo lyá sa
ré vén sok ki sebb-na gyobb bir tok ado mány hoz jut tat ta szö vet sé ge sét.134
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131 Sza bó Mik lós – Tonk Sán dor: Er dé lyi ek egye tem já rá sa a ko rai új kor ban 1521–1700. (Fon -
tes Rerum Scholasticarum IV.) Sze ged 1992. Nr 33., 522., 530., 680., 1658., 2111.

132 Vass M.: Kornis György kül föl di ta nu lá sa i. m. 211–212.
133 Kornis Far kas le ve le zé se fi a i val, a pfalzi vá lasz tó val és Peter Stuys ta ná csos sal: KmOL Ok -

le ve lek törzs gyûj te mé nye Nr 139., 149., 155–168., 172., 177., 179.
134 Kovacsóczy Far kas Kornis Far kas nak, 1589. má jus 5. MOL P 1870 2. cs. 11. t.



Kovacsóczy és Kornis pró bál ko zá sa vé gül még sem járt ered ménnyel. A te -
het sé ges és kép zett fi úk ra Carillo atya is fel fi gyelt, és am bí ci ó i kat ki hasz nál va
1592–1593-ra töb bük, pél dá ul Kornis György, Bogáthy Mik lós és cegei Wass Fe -
renc fe lett si ke rült át ven nie az irá nyí tást. Elõ ször a Heidelbergben a fe je de lem
kö ve te ként járó és egyéb ként ka to li kus Csáky Ger gely fi gyel mez tet te õket, hogy a
Bá tho ry Zsig mond ud va rá ban az ola szul tudó, Itá li á ban ta nu ló em be rek ko moly
elõ nyök re szá mít hat nak. Majd ami kor töb ben is úgy dön töt tek, hogy Pado vában
foly tat ják ta nul má nya i kat, de nem volt pén zük a vál tás ra, a fe je de lem tõl kap -
tak je len tõs össze gû gyors se gélyt. Ezek után nem meg le põ, hogy Bogáthy Mik -
lós és Wass Fe renc peregrinációjuk utol só ál lo má sá ra, Ró má ba már ka to li kus -
ként, a fe je de lem ösz tön dí já val ér kez tek.135 Va ló szí nû leg Kornis György is ezt
az utat jár ta vol na be, de 1594 ta va szán, nem sok kal azu tán, hogy ap já tól en ge -
délyt ka pott ró mai ta nul má nya i ra, Padovában vá rat la nul meg halt. Kornis Far -
kast ez zel sok kal sú lyo sabb tra gé dia érte, mint fia eset le ges val lás vál toz ta tá sa.

Fia ha lá la után Kornis né mi leg el tá vo lo dott Kovacsóczytól, ami ben az is
köz re ját szott, hogy el té rõ en ítél ték meg az idõ köz ben ki rob ba nó tö rök el le nes
há bo rú le he tõ sé ge it. Míg a Kovacsóczy-kör az or szág sem le ges sé gét ja va sol ta,
és to vább ra is a len gyel ki rá lyi trón meg szer zé sé ben bí zott, Kornis a há bo rú hí -
vei közé tar to zott. Ki vá ló kap cso lat ban állt a ka to na párt tal, kü lö nö sen ve ze tõ -
jük kel, Bocs kai Ist ván nal. Uno ka öccse, Petki Fe renc az õ en ge dé lyé vel már
1594 feb ru ár já ban a Ma gyar Ki rály ság ba ment, hogy részt ve gyen a tö rö kök el -
le ni har cok ban. Elõ ször Melith Pál szat má ri ma gyar lo vas ság ka pi tá nya, majd
Ba las si Fe renc ol da lán har colt, és 1594 má ju sá ban Esz ter gom ost ro má nál esett
el.136 Kornis né ze te i rõl még in kább árul ko dik, hogy a csa lád ad di gi stra té gi á já -
tól el tér ve, leg idõ sebb le á nyát, Kornis An nát má sod já ra egy ka to na em ber hez,
Szé kely Mó zes hez adta fe le sé gül (l. a mel lé kelt csa lád fát). Anna elsõ — vargyasi 
Dá ni el Pé ter rel kö tött — rö vid re sza bott há zas sá ga még a Kornisoktól meg szo -
kott kép let sze rint köt te tett: a már meg lé võ ro ko ni szá lak erõ sí té sé re és egy
má sik szék ben való ter jesz ke dés re szol gált. Ugyan úgy, mint a má sik két Kornis
lány es kü võ je: Ka ta lint — mint ko ráb ban em lí tet tük — Petki Já nos vet te el,
míg Bor bá la Zalasdi Mik lós neje lett. Az utób bi frigy a ko ráb bi Bogáthy és
Barcsay ro ko ni össze köt te té se ket von ta még szo ro sabb ra.137

Szé kely Mó zes nem csak ala cso nyabb szár ma zá sá val és ki sebb va gyo ná val, 
ha nem is ko lá zat lan sá gá val is ki ló gott a csa lád ba be há za so dó fér fi ak kö zül. A
Padovában ta nu ló Kornis György nek Janus Pan no ni us és Kovacsóczy Far kas
volt a pél da ké pe, míg le en dõ só go ra még egy egy sze rû la tin mon da tot sem tu -
dott he lye sen meg al kot ni.138 Szé kely ugyan ak kor zse ni á lis ka to na volt, a jövõ
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135 Vass M.: Bogáthy Mik lós kül föl di ta nu lá sa i. m. 321–327; Uõ: Kornis György kül föl di ta nu -
lá sa i. m. 219–223.

136 Petki Fe renc le vél vál tá sa báty já val: KmOL Ok le ve lek törzs gyûj te mé nye Nr 154., 174. Ba -
las si Fe renc tu dó sí tá sa Petki Fe renc ha lá lá ról: Uo. Nr 188, 190, 191.

137 Zalasdi Mik lós test vé re, Zalasdi Bora Barcsay Ist ván fe le sé ge volt. Barcsay And rás, Ist ván
meg öz ve gyült apja, új ra há za sod va Kornis Far kas uno ka hú gát, Bogáthy Druzsinát vet te fe le sé gül.
Kis Bá lint: Er dély régi családai. Tu rul 11 (1893) 23.

138 Szamosközy rész le tes jel lem zést adott Szé kely rõl: Szamosközy Ist ván: Er dély tör té ne te.
(Vá lo ga tás) Szerk. Sinkovics Ist ván. Bp. 1981. 412–415. A róla ké szült élet rajz ok kö zül ha szon nal



em be re, akit bõ ven ki tün te tett a fe je del mi kegy. Kornis Far kas igen jól is mer -
het te ve jé nek mind jó, mind rossz tu laj don sá ga it, mert már a kerelõszentpáli
csa tá ban együtt har col tak, majd együtt kí sér ték Bá tho ry Ist vánt Len gyel or -
szág ba, és Szé kely ha za tér te után még szo ro sabb lett kap cso la tuk. A mû velt só -
gor, Kornis György is szí ve sen fo gad ta a csa lád ban: „tisz tes sé ge és be csü le te va -
gyon em ber sé gé ért és vir tu sá ért, nem nem ze té ért, fa mí li á já ért. [...] Jobb sze -
gény bõl lött jám bort ma gá hoz kap csol ni, hogy sem mint régi nem zet ség heában
való fiát.”139 Kornis Far kas pe dig meg lát ta a Szé kely Mó zes ben rej lõ le he tõ sé ge -
ket, me lye ket si ke rült is ki bon ta koz tat ni, nem utol só sor ban ép pen en nek a há -
zas ság nak köszönhetõen.

Mi vel Kornis Far kas tá vol ma radt a Bá tho ry csa lád bel sõ konf lik tu sa i tól és 
az er dé lyi eli ten be lül ki ala ku ló párt harc ok tól, 1594 után is meg tud ta õriz ni a
po zí ci ó it. Az 1571–1575 kö zöt ti idõ szak hoz ha son ló an, mind a két fél hez szo ros
szá lak kal kö tõ dött, és ez út tal sem kö te lez te el ma gát olyan mér ték ben, hogy
kény szer hely zet be ke rül jön a ki ala ku ló konf lik tus ban. Is mét sza ba don dönt he -
tett ar ról, ki nek az ol da lá ra áll, és ez al ka lom mal is a reg ná ló fe je de lem, ez út tal
Bá tho ry Zsig mond mel lett tet te le a vok sát, aki nek hû sé gén — a fe je de lem
több szö ri le mon dá sa el le né re — a vég sõ kig ki tar tott. Fi a i val, ve je i vel és uno ka -
öccse i vel együtt vé gig har col ták a ti zen öt éves há bo rú csa tá it, és je len tõs ré sze
volt Bá tho ry Zsig mond 1598. évi vissza té ré sé nek elõ ké szí té sé ben.140

Po zí ci ó i kat Bá tho ry And rás rö vid fe je de lem sé ge alatt is meg tud ták õriz ni. 
Mi hály vaj da tá ma dá sa kor ki tar tot tak mel let te, a sellenberki csa tá ban (1599.
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for gat ha tó ak: Vár fal vi Nagy Já nos: Szé kely Mó zes. Szá za dok 3. (1869) ???. és Vass Mik lós: Szé kely
Mó zes er dé lyi fe je de lem élet raj za. Bp. 1897.

139 Kornis György 1593 jú li us 25-én, Padovában kelt le ve lét idé zi: Vass M. Kornis György kül -
föl di ta nu lá sa i. m. 228.

140 Beth len F: Er dély tör té ne te i. m. IV. 137.; Szamosközy Ist ván tör té ne ti ma rad vá nyai 1566–
1603. II. Szerk. Szil ágyi Sán dor. (Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores XXVI II.) Bp.
1876. 151.



okt. 28.) Szé kely Mó zes és Kornis Far kas a de rék ha dat ve zet te. A csa ta vesz tés
után több fõ úr ral együtt Görgénybe me ne kül tek, és ez zel kez de tét vet te a Kor -
nis csa lád kál vá ri á ja. Mi hály vaj dát 1599. ok tó ber vé gén a fegy ve rek ár nyé ká -
ban meg tar tott gyu la fe hér vá ri or szág gyû lés el is mer te Er dély kor mány zó já nak. 
A ne mes ség nagy ré sze, köz tük a Kornisok, Csáky Ist ván, Barcsay And rás és
Szé kely Mó zes, Mi hály párt já ra állt. A vaj da igye ke zett Kornis Far kast és kü lö -
nö sen ve jét, Szé kely Mó zest ma gá hoz köt ni, akit bir tok ado má nyok mel lett ta -
ná csos sá, fõ ve zér ré és Udvarhelyszék ka pi tá nyá vá tet te. Pró bál ko zá sa még sem
járt si ker rel, Szé kely Mó zes a vaj da el len zé ké nek egyik ve zé re lett. Só go rá val,
Petki Já nos sal és né hány hû em be ré vel Len gyel or szág ba me ne kült, és ott Bá -
tho ry Zsig mond újabb vissza té ré sén mun kál ko dott. Mi hály vaj da vá la szul fog -
ság ba ve tet te Kornis Far kast, majd a vesz tes miriszlói csa ta (1600. szept. 18.)
után 1600 szep tem be ré ben meg is ölet te.141

Kornis Far kas po li ti kai kö ré nek ve ze té se ez után tel je sen Szé kely Mó zes
ke zé be ke rült, köré cso por to sul tak só go rai, Petki Já nos, Zalasdi Mik lós és Kor -
nis fiai, Mik lós, Mi hály, Ger gely és Já nos, va la mint a ro kon ság szá mos to váb bi
tag ja, mint pél dá ul a Bogáthy fi vé rek, a Balássyak és iktári Beth len Gá bor is.
Kez det ben Bá tho ry Zsig mond mö gött so ra koz tak fel, de ami kor a fe je de lem
1602-ben újabb le mon dá sá val vég leg el vesz tet te hi te lét, hí ve i nek ma ra dé ka Szé -
kely Mó zes párt já ra állt, aki tö rök se gít ség gel a fe je del mi cí met is meg sze rez te.
Ural mát azon ban nem tud ta meg szi lár dí ta ni, és né hány hó na pos fe je de lem sé ge 
a bras sói csa ta me zõn, 1603 jú li u sá ban ért vé get. A rosszul meg vá lasz tott tak ti -
ka mi att õ és se re ge nagy ré sze is el pusz tult. A Kornisok és ro kon sá guk szin tén
sú lyos vesz te sé ge ket szen ved tek: Far kas fiai kö zül Mik lós, Ger gely és Mi hály
ma radt hol tan a csa ta té ren! El esett Bogáthy Mik lós is, sõt raj ta kí vül még há -
rom Láz ár fiú vesz tet te éle tét. A túl élõk pe dig osz mán te rü let re fu tot tak, és Te -
mes vá ron ta lál koz tak a már ko ráb ban ide me ne kült Kornis Far kas öz ve gyé vel
és le á nya i val. A meg pró bál ta tá sok nak azon ban még nem volt vége. Az 1603. évi 
nagy pes tis el ra gad ta Kornis Já nost, va la mint Kornis Bor bá lát és fér jét, Zalasdi 
Mik lóst. Szin tén a jár vány ál do za ta lett a szü lés tõl le gyen gült Kornis Anna, aki
egy hó nap pal fér je, Szé kely Mó zes ha lá la után, egy egész sé ges kis fi ú nak adott
éle tet.142

A Kornis-kör át men té se

A szá zad for du ló po li ti kai har cai és a nagy pes tis jár vány mi att 1603 vé gé re 
a Kornis csa lád a ki ha lás szé lé re sod ró dott. Kornis Far kas tu cat nyi gyer me ke
kö zül 1602–1603-ban nyol can hal tak meg; így vé gül mind össze két lány és
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141 Szádeczky La jos: Er dély és Mi hály vaj da. 1595–1601. Ok le vél tár ral. Te mes vár 1893. 179.,
190., 568.

142 Göncruszkai Kornis Gás pár fia, Kornis Zsig mond 1607 kö rül össze ál lí tot ta azok nak a már
meg halt ne me sek nek a lis tá ját, aki ket sze mé lye sen is mert. Két ka te gó ri át ál lí tott fel: a ter mé sze -
tes és az erõ sza kos ha lál lal el huny ta két, ez utób bi ban kü lön je lez te a bras sói csa ta ál do za ta it. Gr.
Illésházy Ist ván ná dor fel jegy zé sei 1592–1603. és Híd vé gi Mikó Ferencz his tó ri á ja 1595–1613. Bíró
Sá mu el foly ta tá sá val. Köz li Ka zin czy Gá bor. Pest 1863. (Monumenta Hungariae Historica II. Scripto -
res VII.). 258–271.



egyet len fiú ma radt élet ben. Rá adá sul a fiú, Kornis Fe renc még kis ko rú volt,
így a csa lád jö võ je mel lett a je le ne is igen csak bi zony ta lan nak tûnt. Meg volt
ugyan is a re á lis ve szé lye an nak, hogy a fér jét, fel nõtt fi a it el vesz tõ, kis gyer me -
ke i vel és pár hó na pos uno ká i val ma gá ra ma ra dó öz ve gyet ki for gat ják a va gyon -
ból. Ezt ve tí tet ték elõ a név ro kon göncruszkai Kornis Bol di zsár nak a homoród -
szentpáli bir tok meg szer zé sé re irá nyu ló meg-meg úju ló tö rek vé sei is.143

Beth len Krisz ti na el sõ sor ban ve jei és uno ka öccsei se gít sé gé re szá mít ha -
tott vol na, de a Kornis Far kas ál tal erõ tel je sen össze fo gott és át gon dolt el kép ze -
lé sek sze rint irá nyí tott ro ko ni kör szin tén be le rok kant a tra gi kus esz ten dõk
kö vet kez mé nye i be. A meg ma radt ro ko nok po li ti kai és föld raj zi ér te lem ben egy -
aránt szét szó ród tak. Bogáthy Meny hért, aki a gyors ural ko dó vál to zá sok alatt a
min den ko ri fe je de lem po li ti ká já hoz pró bált iga zod ni, vé gül Giorgio Basta fog -
sá gá ba ke rült, és ön ma ga ki vál tá sa után csak má so dik fe le sé gé nek, losonczi
Bánffy Mar git nak a va gyo na men tet te meg a tel jes anya gi el le he tet le nü lés tõl.144

A bras sói csa ta vesz tést kö ve tõ en Mikó Fe renc, Beth len Gá bor, va la mint az idõ -
sebb Balássy Fe renc és fiai ki me ne kül tek az or szág ból; Te mes vár ról, majd Belg -
rád ból fi gyel ték az er dé lyi ese mé nye ket. Petki Já nos vi szont meg erõ söd ve ke -
rült ki a meg pró bál ta tá sok ból. Vég sõ kig ki tar tott Bá tho ry Zsig mond mel lett, és 
õ volt a csa lád ban az egyet len, aki nem csat la ko zott só go ra, Szé kely Mó zes
párt já hoz, ha nem Ru dolf csá szár és ki rály ural mát tá mo gat ta. En nek kö szön -
he tõen 1601-tõl két évig kincs tar tó ként mû kö dött, és Bá tho ry Zsig mond Ud var -
hely szék ki rály bí ró já vá, majd Giorgio Basta a szék ka pi tá nyá vá ne vez te ki.145

An nak el le né re, hogy 1602–1603-ban bé csi és prá gai kö ve ti meg bí za tá sai mi att
hosszú hó na po kat töl tött Er dély tõl tá vol, még is Petki Já nos lett a Kornisok
meg men tõ je, és a kö vet ke zõ év ti zed ben a csa lá di po li ti ka irá nyí tó ja. Vissza sze -
rez te a jog ta la nul el ado má nyo zott vagy erõ szak kal el fog lalt Kornis bir to ko kat,
eré lyes fel lé pé se, te kin té lye és kap cso lat rend sze re gá tat sza bott min den to váb -
bi, a Kornis-örökség meg szer zé sé re irá nyu ló pró bál ko zás nak.146

Petki fon tos sze re pet ját szott a csa lád po li ti kai presz tí zsé nek és Udvar -
helyszéken be lü li he ge mó ni á já nak meg õr zé sé ben is. Leg si ke re sebb dön té sé nek
Bocs kai Ist ván fel lé pé sé re való gyors re a gá lá sa bi zo nyult. Noha a csá szá ri-ki rá -
lyi biz to sok Er dé lyé ben is meg ta lál ta a he lyét, fel is mer ve az új le he tõ sé get, az
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143 Kornis Fe renc szü le té si dá tu ma nem is mert, de só go ra, Petki Já nos még mint gyer me ket
em lí tet te 1603-ban, egyik Sennyey Pong rác hoz in té zett le ve lé ben: „egy sze gény árva atyám fia,
Kornis Far kas fia, Fe renc ma radt itt meg annyi zûr za var ban is, mint hogy Kornis Já nos (ki nek
Basta uram Nagy sá god ál tal gratiat, és jó szá gát rész sze rint meg ad ta volt) meghala. Ab ban az jó -
szág ban úgy mint haeres szál lott vala az gyer mek. Most Kornis Bol di zsár uram el fog lal ta újó lag
min den jó szá gát. Nagy sá gos te kint se Is tent, és mi ben mód ja és igaz sá ga va gyon, Nagy sá god ne
hagy ja meg fo gyat koz ni.” Székely fõtisztek i. m. fol. 82.

144 Bogáthy vég ren de let ében is ki tért erre: „Mi vel hogy mi kor én az én sze rel mes atyám fi át el -
vet tem, ne kem Is ten lát ja, sem mi pén zem nem volt. Az nagy költ ség nek meg kel lett len ni. Né me -
tek tõl való fél tem ben sok szol gát kel lett tar ta nom, az én sze rel mes atyám fi á nak pe dig költ sé ge szé -
pen volt, úgy annyi ra, hogy töb bet köl töt tem el húsz ezer fo rint já nál.” Bogáthy Meny hért tes ta -
men tu ma. Radnót, 1606. már ci us 29. Ki adá sa: Petrichevich Hor váth Emil: Régi ma gyar vég ren de -
le tek. Ma gyar Csa lád tör té ne ti Szemle 10. (1944) 95–96.

145 Trócsányi Zsolt: Er dély köz pon ti kor mány za ta 1540–1690. (A MOL ki ad vá nyai III. Ha tó -
ság- és hi va tal tör té net 6.) Bp. 1980. 32–33.

146 Vass M.: A Homoródszentpáli Kornis-család i. m. 26.; Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 22–29.



el sõk kö zött csat la ko zott Bocs kai moz gal má hoz, és el évül he tet len ér de me ket
szer zett a szé kely ség meg nye ré sé ben, Bocs kai er dé lyi párt já nak meg szer ve zé -
sé ben. Te vé keny sé ge a bõ veb ben ér tett csa lád egé szé re po zi tív ha tást gya ko -
rolt: egy részt a szét hul lott kö zös ség is mét egy tá bor ba tö mö rült, más részt nem -
csak ré geb bi po li ti kai sú lyu kat nyer ték vissza, ha nem a meg szer zett új po zí ci -
ók nak kö szön he tõ en az or szá gos po li ti ká ban is is mét meg ha tá ro zó sze rep hez
ju tot tak. Bocs kai Petki Já nost fe je de le mi ta ná csos sá és a szé ke lyek fõ ka pi tá -
nyá vá ne vez te ki, sõt rö vid ide ig rá bíz ta az or szá gos fõ ka pi tá nyi tisz tet is. Petki
fe le sé gé nek uno ka test vé re, Bogáthy Meny hért ugyan csak ta ná csos, Petki után
or szá gos fõ ka pi tány és Küküllõ vár me gye fõ is pán ja lett. Beth len Gá bor, aki fon tos
lánc szem nek bi zo nyult a Bocs kai és Petki kö zöt ti kap cso lat fel vé tel ben, Hunyad 
vár me gye fõ is pán sá gát nyer te el. Idõ sebb Balássy Fe renc — Bocs kai por tai dip -
lo má ci á já nak egyik pil lé re — Udvarhelyszék ki rály bí rá ja és a radnóti vár pre -
fek tu sa, Mi hály nevû fia pe dig Marosszék ki rály bí rá ja lett.147

Ugyan csak dön tõ lé pés nek bi zo nyult a ro ko ni kör ki szé le sí té se: az öz vegy
Beth len Krisz ti na Péchi Si mon hoz adta férj hez leg ki sebb le á nyát, az ak kor ti -
zen öt éves Kornis Ju di tot. Péchi if jú ko ra óta szo ro san kö tõ dött a Kornisokhoz,
ezen be lül Petki Já nos hoz és Balássyhoz mély ba rát ság fûz te. Ígé re te sen fel fu tó 
kar ri er je szin tén mel let te szólt; Bá tho ry Zsig mond, majd Bocs kai Ist ván fe je -
del mi tit ká ra ként dol go zott, de be fo lyá sa messze túl nõtt tiszt sé gén. A pár év vel 
ké sõbb ta ná cso si rang ra emel ke dõ Kamuthy Ba lázs pél dá ul Péchi Si mon ud va ri 
ma nõ ve re i re tá masz kod va re mél te, hogy meg kap ja Szamosújvárat és a hoz zá
tar to zó fal va kat.148 Péchi — az õt örök be fo ga dó Eõssy And rás nak kö szön he tõ en 
— szá mot te võ szé kely föl di bir to kok kal ren del ke zett, ame lye ket sa ját ér de me i -
ért el nyert fe je del mi ado má nyok kal to vább gya ra pí tott.149 Bir to ka i nak jó ré sze a 
Kornis–Petki bir to kok közé éke lõ dött, így az esz mei és ba rá ti szá lak mel lett
gaz da sá gi ér de kek is in do kol ták a Péchi–Kornis házasságot.

Bocs kai rö vid ural ko dá sa alatt Péchi és Petki kö zött ma gá tól ér te tõ dõ ter -
mé sze tes ség gel ala kult ki mun ka meg osz tás: Péchi kép vi sel te Petki ér de ke it az
ud var ban, míg Petki ke zel te Péchi jó szá ga it.150 A Kornis csa lád — amely be be -
há za sod tak — so kat pro fi tált a két úr okos po li ti zá lá sá ból, bár vé del mü ket és
tá mo ga tá su kat nem egy for mán ter jesz tet ték ki a fa mí lia min den tag já ra. Petki
Já nos, aki nem ro kon szen ve zett só go rá val, Szé kely Mó zes sel, vagy leg alább is
an nak 1602–1603-ban foly ta tott po li ti ká já val, kí mé let le nül el fog lal ta Mó zes ár -
vá já nak jó szá gát és el vi tet te ja va it. 1605 és 1608 kö zött ezen felül is szá mos pa -
nasz ér ke zett a fe je del mi ud var ba Petki ha tal mas ko dá sa i ról, de míg só go ra it,
Péchit és Kornis Fe ren cet Petki jog sér té se i nek a ha szon él ve zõi, uno ka öccsét, if -
jabb Szé kely Mó zest min dig kár val lott jai kö zött ta lál juk. Petki mo hó sá ga át me -
ne ti leg meg ron tot ta anyó sá val való har mo ni kus kap cso la tát is, mert Beth len

36 BA LOGH JU DIT – HORN IL DI KÓ

147 Horn I.: Tün dér or szág út vesz tõi i. m. 137–140.; a Balássyakra: Szé kely fõ tisz tek i. m. fol.
39., 123–126., 197.

148 Szamosközy Ist ván tör té net író kéz ira ta. (Ma gyar nyel vû kor tár si fel jegy zé sek Er dély múlt -
já ból). Szerk. E. Abaffy Er zsé bet – Kozocsa Sán dor. Bp. 1991. 179–180., 271.

149 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 129.; Eõssy And rás vég ren de let ének meg erõ sí té se:
MOL F 1 Gyu la fe hér vá ri Káp ta lan Or szá gos Le vél tá ra, Libri Regii (a to váb bi ak ban: LR) V. fol. 1–3.

150 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 128–129. 



Krisz ti na bár mennyi re örült fia és lá nyai gya ra po dá sá nak, azt nem tûr te, hogy
uno ká ját so ro za tos jog ta lan sá gok sújt sák, és ép pen a csa lád egyik tag ja mi att. A 
konf lik tus vé gül odá ig fa jult, hogy az öz vegy asszony Bocs kai Ist ván hoz for dult
vé de le mért, aki — mint Péchi tu dó sí tot ta Petkit — „ked ves ke dik is neki eggyel
és más sal, más az, hogy az urá nak régi tö ké le tes ba rát sá ga nagy te kin tet ben va -
gyon õ fel sé gé nél.”151

Bocs kai 1606. de cem be ri ha lá la után is mét szét esett az ural ma alatt po li -
ti ka i lag egy szí nû vé váló Kornis-féle ro ko ni kör. Péchi Si mon Homonnai Dru -
geth Bá lin tot, Beth len Gá bor Bá tho ry Gá bort, míg Petki Já nos és a Balássyak
Rá kó czi Zsig mon dot lát ták vol na szí ve seb ben a fe je del mi szék ben.152 Vé gül egy
idõ re az utób bi ak vá ra ko zá sai tel je sül tek: Rá kó czi fe je de lem Petkit kan cel lá ri
tiszt tel, magnificusi rang gal, va la mint Küküllõvár és Nagysajó ado má nyo zá sá -
val ju tal maz ta, idõ sebb Balássy Fe renc pe dig be ke rült a fe je del mi ta nács ba.153 A 
fe je del mi ke gyet azon ban a ro kon ság ra is igye kez tek ki ter jesz te ni: köz ben já rá -
suk ra Rá kó czi Zsig mond sza ba don bo csá tot ta Beth len Gá bort, akit Bá tho ry Gá -
bor mel let ti kor tes ke dé se mi att ve tett töm löc be. Beth len ez után el hagy ta a fe -
je de lem sé get, és Ecseden Bá tho ry szol gá la tá ba állt.154 A Beth len nél po li ti ka i lag
jó val fle xi bi li sebb Péchi Si mon ese té ben Petkiék még jobb ered ményt ér tek el:
bár Rá kó czi ural ko dá sa alatt Péchi a po li ti kai köz élet má so dik vo na lá nál elõ -
rébb nem ju tott, né mi leg kár pó tol ták vi szont a só go ra ál tal neki ki járt jó szá -
gok.155

Petki Já nos má sik só go rát, az ifjú Kornis Fe ren cet is el in dí tot ta a po li ti kai 
pá lyán. Kornis 1608 elõt ti éve i rõl, azaz gyer mek ko rá ról szin te sem mit sem tu -
dunk, de az tény, hogy apja és báty jai erõ sza kos ha lá la mi att, az 1603 után ki -
ala kult kö rül mé nyek kö zött ne vel te té se há nyat ta tott volt, azaz nem ré sze sül -
he tett olyan ma gas szin tû kép zés ben, mint György vagy Mik lós báty ja. Rö vid
idõ re még fog ság ba is esett: 1605 jú li u sá ban a szá szo kat ve ze tõ Rácz György ka -
to nái hur col ták el Erdõszentgyörgyrõl, ami kor fel dúl ták Petki és Kornis bir to -
ka it.156 Elsõ tiszt sé gét 1608-ban nyer te el, ami kor a csa lá di ha gyo má nyok nak és 
Petki Já nos nak kö szön he tõ en Udvarhelyszék fõ em be rei közé vá lasz tot ták.157

Ek kor leg fel jebb 18–20 éves le he tett, ám fi a tal kora el le né re va gyo ni hát te re és
ro ko ni össze köt te té sei ré vén jog gal re mény ked he tett to váb bi po zí ci ók meg szer -
zé sé ben és gyors karrierben.

Ha Péchi Si mon, Beth len Gá bor és Mikó Fe renc sze mé lyé ben vol tak is
vesz te sei Rá kó czi Zsig mond 1607. ele ji ura lom ra ju tá sá nak, a haj da ni Kornis-
 kör összes sé gé ben még is ké pes volt meg õriz ni ha tal mát és be fo lyá sát. Sok kal
ne he zebb nek bi zo nyult és jó val na gyobb ál do za tot kö ve telt vi szont az újabb ha -
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151 EOE V. 396–397.
152 A kér dés kör re to váb bi iro da lom mal l. Papp Sán dor e szám be li ta nul má nyát.
153 Ke mény Jó zsef: Deductio stemmatographica familiae Petky. KvEKk ms KJ 256/III. fol.

1–124. és Láz ár Mik lós: Jegy ze tek és ada tok a gróf Ke mény Jó zsef Deductio stemmatographica
familiae Petky címû kéz ira ti mû vé hez. Uo. fol. 125–250. és Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 39.

154 Csetri Elek: Beth len Gá bor élet út ja. Bu ka rest 1992. 34.
155 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 136.: 68. j.
156 Szamosközy kéz ira ta i. m. 227.
157 Szé kely fõ tisz tek fol. 82–84.



ta lom vál tás és Bá tho ry Gá bor ural ko dá sá nak (1608–1613) át vé sze lé se. Bá tho ry 
trón ra lép té vel az er dé lyi po li ti kai köz élet ben ugyan is Petki Já nos lát vá nyo san
hát tér be szo rult. Ket tõ jük vi szo nya Bocs kai ha lá la után rom lott meg, ami kor
Bá tho ry meg pró bál ta Petkit sa ját párt já ra von ni, de a fõúr a mind össze ti zen -
hét éves Bá tho ry -sarj he lyett a ta pasz talt és er dé lyi kor mány zó ként már bi zo -
nyí tott Rá kó czi mel lett dön tött. Rá kó czi le mon dá sa után az elsõ lé pést még
Petki tet te meg: Bá tho ry ko lozs vá ri be vo nu lá sá nak más nap ján, 1608. már ci us
vé gén — be teg sé gé re hi vat koz va — le mon dott kan cel lár sá gá ról. Az új fe je de lem 
azon ban nem érte be ennyi vel, áp ri lis 11-én a szé kely fõ ka pi tá nyi tiszt ség rõl
vál tot ta le Petkit, majd ha ma ro san el vet te udvarhelyszéki fõ ka pi tá nyi rang ját
is.158 Mi vel azon ban nem akar ta tel je sen el ide ge ní te ni a még min dig igen be fo -
lyá sos fõ urat, ezért ta ná cso si rang ját meg hagy ta, és nem túl je len tõs dip lo má ci -
ai fel ada tok kal is el lát ta. Több szö ri mold vai és por tai meg bí za tá sai mi att vi -
szont Petki már nem ve he tett részt a tény le ges irányító munkában.

Szûk két esz ten dõ alatt te hát Péchi Si mon után a Kornis-kör már a má so -
dik fon tos ve ze tõ sze mé lyi sé gét ve szí tet te el. Petki vissza szo ru lá sa más szem -
pont ból is ag gasz tó volt. Tiszt sé ge it ugyan is azok a ka to li kus po li ti ku sok kap -
ták, akik Bocs kai ural ko dá sa alatt ki szo rul tak Er dély bõl, ám ha lá la után ma gá -
tól ér te tõ dõ ter mé sze tes ség gel tér tek vissza, nem csak az or szág ba, ha nem ha -
tal mi po zí ci ók ba is, ami elsõ kör ben a fe je del mi ta ná csot érin tet te. Ez a fo lya -
mat már Rá kó czi Zsig mond ide jén meg kez dõ dött, de Bá tho ry Gá bor ural ko dá sa 
ele jén a Habs burg ural ko dó tól, II. Má tyás tól várt po li ti kai el is me rés és tá mo ga -
tás ér de ké ben még erõ tel je sebb volt a ka to li kus elit idõ le ges elõ re tö ré se.
Sennyey Pong rác or szá gos fõ ka pi tány lett, Petki Já nos kan cel lá ri cí mét Kendy
Ist ván, szé kely ge ne rá lis sá gát pe dig göncruszkai Kornis Bol di zsár kap ta. Utób -
bit Bá tho ry Gá bor Há rom szék fõ ka pi tá nyá nak is ki ne vez te. Meg je le né sük már
nem csak a homoródszentpáli Kornis-körnek az ural mi vál sá gok ide jén kín ke -
ser ve sen meg õr zött po li ti kai po zí ci ó it, ha nem szé kely föl di be fo lyá sát is ve szé -
lyez tet te. Ek kor mu tat ko zott meg va ló já ban, mi lyen sú lyos vesz te sé get je len -
tett a Kornis-körbõl in du ló és a ka to li kus elit ve zér alak ja i vá váló Bogáthy fi vé -
rek ha lá la.159 Ko ráb ban az õ sze mé lyük biz to sí tot ta a két tá bor kö zöt ti pár be -
szé det és az eset le ges együttmûködést is.

A Kornis-kör Bá tho ry Gá bor fel lé pé sé vel még sem szo rult pe ri fé ri á ra, mert
vol tak olyan tag jai, akik a for má ló dó új po li ti kai struk tú rá ban is meg ta lál ták a
he lyü ket. Az öreg Balássy Fe renc, aki min dig is mes te re volt a „két fe lé sán ti ká -
lás nak”,160 fi a i val együtt nem csak meg õriz te, ha nem még erõ sí te ni is tud ta po -
zí ci ó it. Bár összes sé gé ben po zi tív sze re pet ját szott, és se gí tet te ro ko na it, ter mé -
sze te sen ma xi má li san ki hasz nál ta a hely ze tet, hogy — idõn ként akár tá gabb
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158 Ja kab E. – Szádeczky-Kardoss L.: Ud var hely vár me gye tör té ne te i. m. 320–321.
159 Bogáthy Mik lós 1603 jú li u sá ban Szé kely Mó zes ol da lán har col va, a bras sói csa tá ban esett

el; öccse, Meny hért pe dig 1606 ta va szán halt meg.
160 Ezt uno ka öccse, Mikó Fe renc meg ál la pí tot ta meg az 1602–1603. évi ese mé nyek kap csán:

Mikó Ferencz his tó ri á ja i. m. 162. Mikó meg jegy zé se nem rossz in du lat ból fa kadt, in kább egy sze rû
tény meg ál la pí tás nak te kint het jük. Mikó és a Balássyak ki fe je zet ten jó kap cso lat ban áll tak, Mikó
volt pél dá ul ifj. Balássy Fe renc tes ta men tu mo sa és gyer me ke i nek egyik gyám ja. Balássy Fe renc tes -
ta men tu ma 1633. szep tem ber 8. s. l. KmOL Láz ár csa lád levéltára Fasc. I. Nr 119.



ro kon sá ga ro vá sá ra is — sa ját szûk csa lád já nak ér de ke it ér vé nye sít se. Balássy
ta ná cso si rang ja mel lett hosszabb-rö vi debb ide ig bir to kol ta Há rom szék fõ ka pi -
tá nyi, Udvarhelyszék ki rály bí rói, majd fõ ka pi tá nyi cí mét is. Ki seb bik, Fe renc
nevû fia mel let te kezd te meg pá lyá ját, mint Udvarhelyszék alkapitánya. A má -
sik fiú, Mi hály, szi lár dan õriz te marosszéki ki rály bí ró sá gát. Balássy po li ti kai
am bí ci ó i nál sok kal na gyobb nak bi zo nyult bir tok gya ra pí tó vá gya, en nek kö szön -
he tõ en 1609-ben, azaz csu pán egyet len esz ten dõ alatt csa lád ja bir tok ál lo má nya 
a kor ban szo kat lan mér ték ben meg nõtt.161 Noha az öreg Balássy jól lát ha tó an
ve ze tõ po zí ci ók ra tört, a Kornis-kör meg men tõ jé nek vé gül nem õ, ha nem a
Báthory-pártisága mi att 1607-ben még fél re ál lí tott Beth len Gá bor bi zo nyult.

Beth len ko ráb bi szol gá la ta i ért 1608 nya rá ra már vissza kap ta hu nya di fõ -
is pán sá gát, be ke rült a fe je del mi ta nács ba és ud va ri fõ ka pi tány lett,162 de még
en nél is na gyobb sze re pet akart ma gá nak. Cél jai el éré sé nek egyik fon tos fel té -
te le ként nagy gon dot for dí tott egy olyan biz tos bá zis ki épí té sé re, amely elsõ lé -
pés ként csa lá di hát te ré nek po li ti kai és anya gi meg erõ sí té sét je len tet te. Ez a tö -
rek vés po zi tí van érin tet te a Kornis-kör tag ja it. 1609-ben nem csak a Balássyak,
ha nem Kornis Fe renc és Péchi Si mon is je len tõs bir tok ado mányt ka pott.163

Ugyan eb ben az év ben Kornis Fe renc há zas sá gá ról is dön töt tek: az ifjú fõúr ká -
pol nai Bor ne mi sza Ju di tot vet te fe le sé gül. Bor ne mi sza Bol di zsár ta nács úr le á -
nya ek kor már má sod szor lé pett ol tár elé: elsõ fér je apja ba rát ja és fegy ver tár -
sa, Haller Gá bor ta nács úr volt.164 A Bor ne mi sza–Haller pá ros még Bocs kai fel -
lé pé se ide jén ke rült szo ros po li ti kai szö vet ség be a Kornis-kör tag ja i val. Mi vel
Bor ne mi sza 1608 feb ru ár já ban, Haller pe dig ugyan azon év jú li u sá ban meg halt, 
és fi a ik az antitrinitarizmust meg ta gad va már a ka to li kus val lást kö vet ték, a
csa lád el vá rá sai sze rint Kornis Fe renc nek — a fe le sé ge ré vén tõ lük örö költ
anya gi ja vak mel lett — a po li ti kai örök sé gü ket is át kellett vennie.

Bá tho ry Gá bor fe je de lem vál to zé kony po li ti zá lá sa és az emi att ki ala kult
kép lé keny bel po li ti kai hely zet szin tén Beth len Gá bor és a Kornis-kör ke zé re
ját szott. A ka to li kus fõ urak pre fe rá lá sa a fe je de lem nek csu pán át me ne ti leg volt 
ér de ke, így vi szo nyuk már 1609-ben fe szült té vált, és 1610 ta va szán — a szé ki
me rény let ürü gyén — Bá tho ry a tel jes ka to li kus pár tot erõ szak kal fél re ál lí tot -
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161 Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 40. Ifj. Balássy Fe renc.; Ja kab E. – Szádeczky-Kardoss L.: Ud var -
hely vár me gye tör té ne te i. m. 325.

162 Ezek kel a cí mek kel em lí ti Bá tho ry Gá bor 1608. jú ni us 22-én, Gyu la fe hér vá ron kelt ado -
mány le ve le. MOL F 1 LR VIII. fol. 41.

163 MOL F 1 LR IX. fol. 19–21., 30–31., 65–66., 270–271.
164 Haller Gá bor csa lá di fel jegy zé sei az es kü võ rõl: „1607. 28 novembris. Hoz tam meg az má sik

atyám fi át fe le sé ge met Bor nem issza Ju di tot, Bor nem issza Bol di zsár uram le á nyát.” Haller Ist ván
fel jegy zé se apja ha lá lá ról és utó szü lött fi á ról: „Anno 1608. die 12. mensis julii hala meg az sze gény
urunk atyánk jó egész sé ges ál la po tá ban és ere jé ben lé vén, nagy vé let len látogatá Is ten be teg ség gel
há zá nál Fejéregyházatt, ki ben csak nyol cad na pig fekûvén, Is ten ez vi lág ból kiszólítá szom bat na -
pon, dél után két óra táj ban. Az után te me té se lõtt Fejéregyházatt Szent egy ház ban die 20. eiusdem 
mensis julii. 1608. die 26. mensis novembris. Sze gény édes atyám nak hol ta után születék fi acs ká ja,
az má so dik fe le sé gé tõl, mos to ha anyám tól, kit az meg holt sze rel mes ura ne vé re ke resz tel tet vén,
má sod nap meghala.” Ko lozs vá ri Ál la mi Le vél tár, Keresdi Beth len csa lád le vél tá ra, Ve gyes po li ti kai
le ve lek (1590–1896). Fasc. 327. folioszám nincs. A csa lá di nap lót kö zöl te Lukinich Imre: Er dé lyi
Mú ze um (1903) 533–536. Mi vel köz lé se ki sebb tar tal mi el té ré se ket és nyom da hi bá ból fakadó hibás
évszámokat tartalmaz, fontos az eredeti kézirat használata és idézése is.



ta.165 Az ese mé nyek ben fõ sze re pet ját szott Beth len Gá bor, aki po li ti kai és anya -
gi té ren az ak ció leg fõbb nyer te se lett. En nek kö szön he tõ en a Kornis-kör hely -
ze te 1610-re is mét sta bi li zá ló dott, ame lyet az ad dig hát tér be szo ru ló Petki Já -
nos és Péchi Si mon újabb meg bí za tá sai is je lez tek. A fe je de lem Petkit 1610-ben
Doboka vár me gye fõ is pán já vá ne vez te ki, Péchi Si mon pe dig fon tos dip lo má ci ai 
meg bí za tá so kat tel je sí tett, és a sófalvi só bá nyák pre fek tu sa ként te vé keny ke -
dett.166

Bá tho ry Gá bor to váb bi po li ti ká ja azon ban is mét szét rob ban tot ta a Kor -
nis- kör egy sé gét. A Petki felé gya ko rolt gesz tus meg ké sett; a volt kan cel lár a fe -
je de lem bel sõ el len zé ké hez csat la koz va a Bá tho ryval szem be for du ló Bras só vá -
ro sá ba me ne kült. A szebeni or szág gyû lés ugyan 1612 má ju sá ban több tár sá val
együtt fej- és jó szág vesz tés re ítél te, de õt mind ez ke vés sé érin tet te, ok tó ber
23-án ugyan is hosszas be te ges ke dés után az ost rom lott vá ros ban meg halt.167

Ám ek kor már Beth len Gá bor sem állt Bá tho ry mel lett; po li ti kai el len té te ik ki -
éle zõ dé se mi att Mikó Fe renc cel együtt is mét tö rök te rü let re me ne kült. Kornis
Fe renc ugyan ak kor bir to ka in meg hú zód va igye ke zett át vé szel ni ezt a ne héz
idõ sza kot, míg a Balássy csa lád meg ha son lott: a fiúk már 1611-ben el for dul tak
Bá tho rytól, és ké sõbb, ami kor már Beth len is sza kí tott a fe je de lem po li ti kai
irány vo na lá val, az õ tá bo rá hoz csat la koz tak. Ez zel szem ben ap juk a vég sõ kig
ki tar tott, még 1613 nya rán is Bá tho ry kö ve te ként tár gyalt a Por tán. Péchi Si -
mon, bár nem tar to zott Bá tho ry lel kes hí vei közé, nyíl tan nem for dult el le ne,
sõt — Dán Ró bert ál lí tá sa sze rint — a fe je de lem pa ran csá ra maga is a Por tá ra
ment, hogy foly tas sa Balássy si ker te len tár gya lá sa it.168

A Kornis Far kas ha lá la óta el telt év ti zed ben a Kornis-kör tag ja i nak az or -
szá gos po li ti ká ban ját szott sze re pe igen csak vál to za to san ala kult, ez zel szem -
ben Udvarhelyszéken be lül — némi át ren de zõ dés sel, sze mély- és sze rep cse rék -
kel — biz to san õriz ték he ge mó ni á ju kat. Ezt an nak kö szön het ték, hogy tö rek vé -
se ik ben tá mo gat ták egy mást, és si ke rült meg óv ni uk a még Kornis Far kas ál tal
fel épí tett struk tú rát. A szék fõ em be rei — Kornis Far kas ve jei, Petki Já nos és
Péchi Si mon, va la mint a Far kas egyik uno ka hú gát fe le sé gül vevõ Balássy Fe -
renc — mind annyi an a Kornis-kör osz lo pos tag jai vol tak. Or szá gos fõ mél tó sá -
go kat vi sel tek, és elég erõs nek bi zo nyul tak ah hoz, hogy a haj da ni kli en tú rá nak
újabb és újabb tiszt sé ge ket jut tas sa nak. A szék vá lasz tott fõ em be rei közé ter -
mé sze te sen a Kornis-klientúrán kí vü li ek is föl emel ked het tek, mint pél dá ul Ba -
lancz Fe renc vagy Ugron Pál, de azok, aki ket mel lé jük vá lasz tot tak, va gyis
Kornis Fe renc, Benedekfi Já nos és Fosz tó Imre, mind a kli en tú ra ré szei vol tak.
Ami kor egy-egy ve ze tõ nagy úr ha tal ma át me ne ti leg meg in gott, mint Péchi vagy
Petki ese té ben, tiszt sé ge i ket si ke re sen men tet ték át a Kornis-kör más tag ja i -
nak, így pél dá ul a Balássyaknak vagy a szin tén ro kon Dá ni el Mi hály nak. Csak a 
leg ne he zebb idõk ben, 1611 tá ján for dult elõ át me ne ti leg, hogy a Kornis-kör
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165 Horn I.: Tün dér or szág út vesz tõi i. m. 166–187.
166 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 138–140.
167 EOE VI. 224.
168 Bor sos Ta más: Vá sár hely tõl a Fé nyes Por tá ig. Em lék irat ok, le ve lek. Szerk. Kocziány Lász -

ló. Bu ka rest 19722. 65–78. és Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 140.



nem tud ta ha tal ma alatt tar ta ni a szék egé szét. Ek kor Némethy Ger gely lett a
fõ ki rály bí ró, al ki rály bí ró ja pe dig a gyor san emel ke dõ Ugron Pál. A szék ülõk
azon ban to vább ra is a Kornis Far kas ál tal ki vá lasz tott Bögözi And rás és Ti bol di 
György ma rad tak.

A Kornis-kör újabb fény ko ra és bu ká sa

Beth len Gá bor 1613. évi fe je de lem mé vá lasz tá sa is mét el si mí tot ta a Kor -
nis- kör meg ma radt tag jai kö zöt ti el len té te ket: ro ko nuk tá bo rá ba áll va — a kö -
zel múlt ese mé nye i tõl füg get le nül — mind annyi an fon tos tiszt sé ge ket nyer tek
el. Péchi Si mon Beth len kan cel lár ja és ta ná cso sa lett. Idõ sebb Balássy Fe renc
elsõ hely re emel ke dett a ta nács úri rang sor ban, és udvarhelyszéki fõ ka pi tány sá -
ga mel lett né hány évig a szé ke lyek ge ne rá li sa ként sze re pelt, va la mint 1616-tól
ha lá lá ig vi sel te a tizedfõarendatori tiszt sé get is. Még kö zel a nyolc van hoz is
fon tos dip lo má ci ai tár gya lá so kat ve ze tett a Por tán.169 Fiai kö zül Mi hály vissza -
kap ta marosszéki fõ ka pi tány sá gát, és na gyobb si ke rek el éré sé ben csak ko rai
ha lá la aka dá lyoz ta meg.170 If jabb Balássy Fe renc nek vi szont fi a tal ko ra mi att
né hány évet vár nia kel lett a ko mo lyabb ran gok ra, ám 1618-ban apja után már õ 
lett az udvarhelyszéki fõ ka pi tány, 1625-ben pe dig Beth len az ud va ri lo va sok
alkapitányává és fe je del mi fõ lo vász mes ter ré ne vez te ki.171 Idõ sebb Fe renc só go ra,
Mikó György Há rom szék fõkirálybírája lett. Mind ket tõ jük uno ka öccsét, Mikó
Fe ren cet — aki szin te gyer mek sé ge óta Beth len szol gá la tá ban állt — Beth len már
há rom hét tel fe je de lem mé vá lasz tá sa után sa ját ko ráb bi he lyé re, Csík-, Gyergyó-
és Kászonszék fõ ka pi tá nyá vá tet te meg. Mikó azu tán 1618-ban aludvarmester
lett, 1622-ben be ke rült a fe je del mi ta nács ba, és idõ sebb Balássy Fe renc ha lá la után 
Beth len dip lo má ci á já nak kulcs em be ré vé lé pett elõ.172 Uno ka test vér ét, Dá ni el Mi -
hályt, anyai nagy báty juk, Balássy Fe renc is mer tet te meg a dip lo ma ták éle té vel,
majd a má sik nagy bá csi, Mikó György ha lá la után Beth len Gá bor õt ne vez te ki
Há rom szék fõkirálybírájának. Egyút tal a fe je del mi táb la ül nö kei kö zött is he -
lyet ka pott, és a sófalvi só bá nyák pre fek tu sa is õ lett.173
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169 Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 40–41.
170 Balássy Mi hály 1619. au gusz tus 13-án el ké szí tet te tes ta men tu mát, nem sok kal ké sõbb

meg halt, utód ja nem ma radt. Vég ren de le te: MOL R 321, 1526 utá ni gyûj te mény, Vég ren de le tek
Fasc. 1.

171 Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 39–42.
172 Mikó a tö rök emig rá ci ó ban ki épült kap cso la ta it fel hasz nál va szá mos meg bí za tást tel je sí tett 

si ker rel a Por tán. 1619-ben si ke rült ki esz kö zöl nie a szul tán en ge dé lyét Beth len ma gyar or szá gi
had já ra tá hoz. 1621-ben a bu dai pa sá nál járt. A Habs bur gok kal való tár gya lá sok ban is sze re pet ka -
pott. 1624-ben II. Fer di nánd dal tár gyalt Bécs ben, és Beth len szá má ra fe le sé gül kér te Habs burg Ce -
cí lia Re ná tát. Ez a há zas sá gi terv nem vált va ló ra, de ami kor Beth len va ló ban meg nõ sült, Bran den -
bur gi Ka ta lint Mikó kí sér te fé nyes kül sõ sé gek kö zött Er dély be. 1626 de cem be ré ben, mint a fe je de -
lem telj ha tal mú meg bí zott ja, meg kö töt te a po zso nyi bé két, és rá várt az a fel adat is, hogy ezt a Por -
tán el fo gad tas sa. Szol gá la ta it utóbb I. Rá kó czi György fe je de lem sem nél kü löz het te. Mikó Fe renc
éle té re el sõ sor ban sa ját nap ló ja a leg fõbb for rás: Mikó Ferencz his tó ri á ja i. m. 133–304. Élet raj zát
meg ír ta: Benkõ Jó zsef: Hidvégi báró Mikó Fe renc és his tó ri á ja. Hon és Kül föld (1842); ill. Nagy Já -
nos: Hidvégi Mikó Fe renc élet raj za. Ke resz tény Mag ve tõ 15. (1875) 1–44. A csa lád ra: Köb lös Zol -
tán: A híd vé gi Mikó család. In: Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum Egyesület félszázados ünnepére
1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kolozsvár 1909–42. 225–243.

173 Élet raj za: Dá ni el Gá bor: A Vargyasi Dá ni el csa lád ere de te és tag ja i nak rö vid élet raj za. Bp.
1896. 36–56. Az õ fia volt Dá ni el Já nos, aki alig 15 éve sen el kí sér het te a fe je de lem uno ka öccsét,



Az 1613-ban még min dig csak 22–23 éves Kornis Fe renc nek nor má lis kö -
rül mé nyek kö zött — if jabb Balássy Fe renc hez ha son ló an — még bi zo nyí ta nia
és vár nia kel lett vol na, hogy ma ga sabb tiszt sé ge ket nyer hes sen el. Kan cel lár rá
avan zsált só go ra, Péchi Si mon vi szont min den kö vet meg moz ga tott, és már 1614
ja nu ár já ban egy le ve lé ben bi zal ma san arra kér te az öreg Balássy Fe ren cet, se gít -
sen Kornist udvarhelyszéki fõ ki rály bí ró nak meg vá lasz tat ni. Ter vé hez a fe je de lem
tá mo ga tá sát is meg nyer te, aki Kornis mel lett írt a szék nek.174 Maga Péchi is me leg 
sza vak kal aján lot ta só go rát Udvarhelyszék rend je i nek fi gyel mé be: „El hit tem azt,
hogy az én írá som nél kül is ke gyel me tek az el múlt idõk ben vött jó kért az igaz há -
lá da tos ság nak tisz tit szöme elõtt vi se li, kik kö zött az ke gyel me tek szé ki ben, sõt az
egész Szé kely ség ben az Kornis nem zet ség nek böcsületes vol tát és állapotját el nem 
fe lej tet te, ki vált kép pen az sze gény üd vö zült jó em lé ke ze tû Kornis Far kas uram nak 
mind jó, s mind go nosz sze ren csé ben ke gyel me tek kö zött sok hasz nos szolgálatját
és sze re tet tel való for go ló dá sát el nem felejtheté. […] Sze re tet tel ké rem ke gyel me -
te ket, Kornis Fe renc uram, só go rom az ki rály bí ró ság ra való vá lasz tás ban ke gyel -
me tek elõtt fe le dé keny ség ben ne jus son.”175 A ma gas párt fo gók nak kö szön he tõ en
Kornis Fe renc meg is kap ta a tiszt sé get.

Kornis Fe renc nek ki rály bí ró ként sem si ke rült azon ban újra olyan kon -
cent rált ha tal mat ki ala kí ta nia, mint ami lyen nel apja bírt. Bár bir tok komp le xu -
ma Udvarhelyszéken be lül több mint húsz hely ség re ter jedt ki,176 nem tud ta
vissza ál lí ta ni az apja ál tal meg te rem tett szé ki Kornis-hegemóniát (l. a mel lé -
kelt tér ké pet). A gyor san fel emel ke dett Balássy csa lád a po li ti kai be fo lyást és a
job bá gyok szá mát te kint ve is meg kö ze lí tet te,177 mel let tük Ge réb And rás178 és
Ugron Pál179 is fon tos sze rep hez ju tott a szék éle té ben. Pe dig mû kö dé se kez de -
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Beth len Pé tert nyu gat-eu ró pai peregrinációjára, majd re for má tus hit re tér ve a fe je de lem ked velt
dip lo ma tá ja lett.

174 SZOKL IV. 211–212. és Ja kab E.–Szádeczky-Kardoss L.: Ud var hely vár me gye tör té ne te i.
m. 348.

175 Péchy Si mon há rom le ve le. Köz li: Vass Mik lós. Tör té nel mi Tár (1905) 290.
176 Az 1610–1620-as évek ben Kornis Fe renc nek bir to kai vol tak Al má son, Lövétén, Ka rá csony -

fal ván, Vargyason, Homoródvárosfalván, Homoródjánosfalván, Homoródszentpálon,Dályán, Bözöd -
újfalun, Bözödön, Homoródszentmártonban, Gye pe sen, Re me tén, Recsenyéden, Oklándon, Homo -
ród ujfaluban, Szentpéteren, Lokodon és Musnán, ami az udvarhelyszéki bir to ko kat il le ti. Ezek
mel lett ren del ke zett Marosszéki bir to kok kal is, Gegesen, Vadasdon, Sóváradján, Kibéden, ha va don, 
Csók fal ván, va la mint Erdõszentgyörgyön, ahol õt tün tet ték fel a falu pri mor ja ként is. Ba logh J.:
Szé kely ne mes ség i. m.152–207. A for rá sok ki ad va: SzOKL.

177 Balássy Fe renc nek és ap já nak, Mi hály nak udvarhelyszéki bir to kai tíz hely ség re ter jed tek
ki. Ezek: Ká nyád, Véczke, Szentdemeter, Bordos, Szé kely szál lás, Csöb, Zsá kod, Rava, Sik lód, Küs -
möd. Marosszéken a csa lád össze sen két hely ség ben szer zett job bá gyo kat és ez zel bir to kot is, még -
pe dig Andrásfalván és Szentannán.

178 Ge réb And rás, a fe je del mi test õr ség pa rancs no ka ként és a szé kely ka to na ság szer ve zõ je -
ként meg le he tõ sen erõ sza kos tag ja volt a szé kely ne me si tár sa da lom nak. Rö vid idõ alatt mint egy
ti zen öt hely ség ben szer zett bir to ko kat. Ezek: Musna, Mo gyo rós, Szent áb rám, Gagy, Csekefalva, Új -
szé kely, Alsóboldogasszonyfalva, Fiatfalva, Keresztúrfalva, Székelykeresztúr vá ro sa, Rugonfalva,
Bétfalva, Kisgalambfalva, Nagygalambfalva, Siménfalva.

179 Ugron Pál, noha régi pri mo ri csa lád ból szár ma zott, fel emel ke dé se el sõ sor ban a 17. szá zad
ele jén in dult meg, és 1614-ben már tíz hely ség ben szer zett bir tok ré sze ket. 1627-re pe dig mint egy
16 hely ség ben vol tak ér de kelt sé gei. Ezek: Dálya, Ege, Jásdfalva, Ká nyád, Te lek fal va, Ábránfalva,
Székelyudvarhely, Sándorfalva, Árvátfalva, Szentlászló, Bögöz, Szentmihály, Demeterfalva, Szent -
lé lek, Ti bold, Orosz hegy.



tén Kornis Fe renc szin te össze ha son lít ha tat la nul jobb hely zet ben volt ap já hoz
ké pest: õ örö köl te a ha tal mas Kornis-vagyont, ami az egész Szé kely föld ará nya -
i hoz ké pest is kü lön le ge sen nagy volt. Beth len 1614. évi lustrája sze rint csu pán
Udvarhelyszéken 252 job bá gya volt.180 Ez egye dül ál ló an nagy szá mot je len tett
ek kor a töb bi szé kely job bágy tar tó hoz vi szo nyít va, hi szen a há rom szé ki „lis ta -
ve ze tõ”, Basa Ta más pél dá ul csak 132 job bággyal ren del ke zett. Kornist egye dül 
a szin tén udvarhelyszéki Balássy Fe renc tud ta meg kö ze lí te ni a maga 180 job bá -
gyá val. Rá adá sul Kornis Fe renc a még Kornis Mi hály ál tal szer zett marosszéki
bir to ko kon to váb bi 54 job bá gyot bírt, ez zel Marosszéken az ötö dik he lyen állt
(l. a csa lád marosszéki bir to ka i nak tér kép ét). A két szá mot össze ad va, több
mint 300 job bággyal szá mol ha tunk, de emel lett még vár me gyei jobbágyai is
voltak.
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180 Ba logh J.: Szé kely ne mes ség i. m. 152–209.



A Kornis Fe renc ha lá la után két év vel ké szült lustra Udvarhelyszéken
már 301 Kornis-jobbágyot re giszt rált. A bõ egy év ti zed alatt el ért mint egy húsz
szá za lé kos nö ve ke dés azt mu tat ja, hogy Fe renc is szor gal mas és kí mé let len job -
bágy szer zõ volt. Job bá gya i nak ta nú val lo má sai szá mos erõ sza kos ko dá sá ról szá -
mol tak be.181 Ugyan ezt mu tat ják a vele kap cso la tos per irat ok, ame lyek az 1610- es
évek tõl je len tõ sen meg sza po rod tak. 1613-ban egy szer re öt szé kely pe res ke dett
Kornissal, mind annyi an azt kö ve tel ték, hogy fel sza ba dul has sa nak az erõ szak -
kal rá juk kényszerített szol gá lat alól.182 Még ugyan eb ben az esz ten dõ ben Ra -
vafalva pró bál ta vissza sze rez ni a Kornis ál tal tel je sen el fog lalt kö zös föld je ik -
nek leg alább egy ré szét.183 1612-ben ha son ló okok ból Új fal vá val ke rült szem be
a nagy úr,184 1617-ben pe dig egy Nagy Mik lós nevû szol gá já val tá mad tat ta meg
el len lá ba sá nak, a hoz zá ha son ló an militáns Ge réb And rás nak a job bá gyát, bi -
zo nyos Ker tész Já nost.185

Kornis Fe renc bir tok szer zõ te vé keny sé gé ben, kap cso la ta i nak ki épí té sé -
ben nem le het fel fe dez ni azt a tu da tos sá got, amely Kornis Far kas ra volt jel lem -
zõ. Sok kal in kább nagy báty já ra, Kornis Mi hály ra ütött. Pe rei ta nú sá ga sze rint
ki rály bí rói mél tó sá gát el sõ sor ban ha tal mas ko dás ra, föld je i nek és job bá gyai szá -
má nak nö ve lé sé re hasz nál ta fel. Eb ben mél tó pár ja volt men to ra, Péchi Si mon,
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181 KmOL Szé kely Láda, Fond m. 16. 213–270.
182 Uo. Protokollumok III/4. 1613/16.
183 Uo. 1613/46.
184 Uo. 1612/193.
185 Uo. 1617/86.



akit bár mennyi re is le fog lal tak az or szá gos ügyek, több eset ben is össze üt kö -
zés be ke rült a szék kü lön bö zõ te le pü lé se i vel.186 Az 1614. évi lustra sze rint a he -
te dik leg több job bággyal bírt a szék ben, ám ez a sok job bágy össze sen négy falu
la ko sa i ból állt. Szenterzsébetnek õ maga volt a föl des ura, itt 31 job bá gya volt,
és Hi deg kú ton, va la mint Nagysolymoson is õ volt az egyet len job bágy tar tó.
Bözödön só go ra, Kornis Fe renc volt még job bágy tar tó, va la mint egy lófõ, bi zo -
nyos Ko vács Pé ter, aki azon ban csak két job bá gyot bir to kolt.

Szé ken be lü li konf lik tu sai mel lett Kornis Fe renc éve ken ke resz tül har colt
a Bá tho ry Gá bor ál tal nó táz ta tott Petki Já nos bir to ka i nak vissza szer zé sé ért.
Cél ját csak 1619-ben, Péchi Si mon kan cel lár se gít sé gé vel érte el.187 Emel lett a
Haller csa lád dal is pe res ke dett, hogy a fe le sé gét meg il le tõ ja va kat meg kap has -
sa. A vita tár gyát az ké pez te, hogy az öt ven éves, ám ere je tel jé ben lévõ Haller
Gá bor vá rat la nul, írott tes ta men tum nél kül halt meg. Szó ban vég ren del ke zett
ugyan fiai és fe le sé ge elõtt, de a Haller fiúk vé gül nem ad ták át mos to ha any juk -
nak az õt il le tõ örök sé get, sõt dosát és ék sze re it is vissza tar tot ták. Bor ne mi sza
Ju dit sa ját le fog lalt tu laj do na in kí vül a neki ha gyo má nyo zott fa lut és min den
in gó va gyon ne gye dét kö ve tel te; összes sé gé ben tí zez res nagy ság ren dû összeg rõl
folyt a vita. A fe lek vé gül négy év után egyez tek ki: Ju dit asszony le mon dott a
ne ki ha gyott in gat lan ról, az in gó va gyon tár gyá ban pe dig ki egyez tek egy komp -
ro misszu mos összeg ben.188

Kornis Fe renc ki rály bí rói szék hely ét Ud var he lyen ren dez te be, és hoz zá fo -
gott az om la do zó vár új já épí té sé hez. Elsõ lé pés ként 1620-ban pon tos fel mé rést ké -
szít te tett, amely nek so rán gon do san le mé ret te a bás tyák ke rü le tét, át mé rõ jét, a
kö tõ fa lak hosszát, a bel sõ vár és a há zak alap te rü let ét, a „ki rá lyi pa lo ta”, az egyéb
ter mek és pin cék ge ren dá i nak hosszát. Egy év múl va újabb fel mé rés ké szült a vár
ál la po tá ról és a fel újí tás hoz szük sé ges anya gok ról, il let ve azok költ sé ge i rõl.189

Ezért 1621-ben, szin tén Péchi Si mon köz ben já rás ára, Beth len Gá bor zá log ba adta
neki a vá rat és a hoz zá tar to zó ura dal mat.190 A vár ha ma ro san fel épült, és 1628-ben 
ké szí tett lel tá ra sze rint jól ki épí tett erõs ség gé vált, ké nyel mes ter mek kel, „õ fel sé -
ge ebéd lõ há zá val, ud var ló há zá val”, gaz da sá gi épü le tek kel.191 Péchi azon ban nem -
csak ro ko ni szí ves ség bõl se gí tet te mind eb ben só go rát. Sa ját ma gá nak is hasz na
szár ma zott be lõ le, az épí tõ anyag ok nagy ré sze, a tég la, a mész, a zsin dely ugyan is
Péchi Radnóton és Szenterzsébeten lévõ mû he lye i bõl ke rült ki. Kornis 75000 tég -
lát, 28000 zsin delyt és 150 nagy hor dó me szet ren delt Péchitõl.192
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186 1615-ben pél dá ul össze üt kö zés be ke rült a zsákodiakkal. A per bõl ki de rül, hogy a Hi deg kút -
hoz na gyon kö zel álló Zsá kod kö zös föld jei iránt ér dek lõ dõ Péchi annyi ra fel bõ szí tet te a zsáko -
diakat, hogy tes tü le ti leg a bir to ká ra men tek, sõt még egy job bá gyát is el vit ték, Jó nás Já nos nevû
tiszt tar tó ját pe dig meg ver ték. Még ugyan eb ben az év ben pe res ke dett Martonosfalvával is egy ha -
son ló nak tûnõ ügy ben, itt ugyan is a martonosfalviak egye ne sen meg öl ték Péchi „egy oláh job bá -
gyát”. Eb bõl a per bõl azon ban nem de rül ki egy ér tel mû en, hogy itt is bir tok szer zõ szán dé ka lett
vol na Péchinek. 1616-ban fel tû nik a pe rek ben egy Dá ni el Ist ván nevû, Zsá ko don lakó ma gát sza -
bad szé kely nek nevezõ ember, aki korábban Péchi jobbágya volt.

187 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 179.
188 MOL P 1870 fasc. 1. t. fol. 33., 97. és fasc. 2. t. 12. fol. 1–3.
189 MOL P 1870 fasc. 2. t. 12. fol. 5–6.
190 ETA I. 275–276.
191 Szádeczky-Kardoss La jos: A szé kely nem zet tör té ne te és al kot má nya. Bp. 1927. 280.
192 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 182–183.



Az is mét ki épü lõ és az er dé lyi bel po li ti ká ban szá mot te võ sze re pet ját szó
Kornis-kört azon ban ha ma ro san újabb csa pá sok ér ték. 1619 õszén vá rat la nul el -
hunyt Balássy Mi hály, majd egy bõ év múl va isz tam bu li tár gya lá sai alatt meg halt
apja, idõ sebb Fe renc is. Ha lá la kap csán Beth len Gá bor fe je de lem szo mo rú an je -
gyez te fel: „Balássy apánk meg holt, nem iszik több ser be tet.”193 1622-ben Balássy
só go ra, Mikó György, Há rom szék fõkirálybírája tá vo zott az élõk so rá ból. A leg -
na gyobb csa pást még sem a so ro za tos ha lál ese tek je len tet ték, ha nem Péchi Si -
mon meg le põ bu ká sa. 1621-ben Beth len áru lás vád já val bör tön be ve tet te kan cel -
lár ját. A le tar tóz ta tást sok fé le kép pen ma gya ráz ták. Egye sek sze rint 1620-ban a
Habs bur gok kal való tár gya lá so kon a kan cel lár pénzt fo ga dott el a csá szá ri ak tól,
más ér te sü lé sek sze rint vi szont a fe je de lem mel való ri va li zá lá sa okoz ta vesz tét;
Péchi ál lí tó lag a Por tán sa ját fe je de lem sé ge ér de ké ben Beth len el len dol go zott.194

Kornis Fe renc so kat fá ra do zott só go ra ki sza ba dí tá sán. A kan cel lár le tar -
tóz ta tá sa után ma gá ra vál lal ta fi á nak ta nít ta tá sát.195 Ám vé gül csak há rom esz -
ten dõ után, 1624 õszén tud ta el ér ni, hogy száz ezer fo rint biz to sí ték le fi ze té se mel -
lett Péchit sza ba don en ged jék. Beth len ki kö té se az volt, hogy az óva dé kot a há rom
nem zet nek együt te sen kel lett vál lal nia. Kornisnak nagy sze re pe volt a pénz össze -
sze dé sé ben is. Egy ma ga tíz ezer fo rin tot vál lalt, het ve nez ret hetvenhárman ad tak
össze. A ro ko no kon, uni tá ri us po li ti kus tár sa kon kí vül, a ka to li kus göncruszkai
Kornis csa lád ezer, Kornis fe le sé gé nek mos to ha fi ai, a Hallerek há rom ezer fo rin tot
ad tak. A még hi ány zó húsz ezer fo rin tot Kornis Fe renc Szeben vá ro sá tól kö nyö rög -
te ki, és így 1624 de cem be ré ben Péchi vé gül el hagy hat ta bör tö nét, de a lak he lyé ül
ren delt szenterzsébeti bir to kát nem.196

Az 1620-as évek ele jén Péchi bu ká sa mi att a Kornis-kör po li ti kai po zí ci ói ve -
szély be ke rül tek, de ugyan ilyen fe nye ge tést je len tet tek az er dé lyi or szág gyû lé sek
val lá si tör vé nyei is. A Kornis-kör fe le ke ze ti képe a ka to li kus ta gok ha lá lá val csak
lát szó lag tisz tult le. Bár az iktári Beth le nek és a las sacs kán szom ba tos sá váló
Péchi Si mon ki vé te lé vel név leg mind annyi an az uni tá ri us fe le ke zet tag ja i nak val -
lot ták ma gu kat, kö zü lük töb ben is az egy ház erõ sen ra di ká lis szár nyá hoz húz tak,
mint pél dá ul az idõ sebb Balássy Fe renc és Mikó Fe renc, aki ket el len fe le ik egye ne -
sen szom ba tos ság gal vá dol tak. Mér sé kel tebb nek szá mí tott Kornis Fe renc, if jabb
Balássy Fe renc és Dá ni el Mi hály, de a csa lá di és po li ti kai össze fo nó dá sok mi att a
kül sõ szem lé lõk gyak ran össze mos ták a Kornis-kör tag ja i nak val lá si né ze te it. Ez
azért je len tett po ten ci á lis ve szélyt, mert az er dé lyi ren dek 1595-ben, 1600-ban,
1607-ben, 1610-ben és 1618-ban is tör vényt hoz tak a szom ba tos ság el len, és el ren -
del ték a „zsi dó zók” pél dás meg bün te té sét.197

A szank ci ók so rán a Kornis-kör tag jai soha nem ke rül tek szó ba, ro ko ni, po li -
ti kai kap cso la ta ik és fõ kép pen a por tai dip lo má ci á ban be töl tött sze re pük mi att
„érint he tet le nek” szá mí tot tak. Fenn állt vi szont a ve szé lye an nak, hogy ha ez a vé -
dett ség eset leg meg szû nik, vagy az urak kü lön bö zõ po li ti kai ér de kek ke reszt tü zé -
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193 Az öreg Balássy Fe renc 1621. ja nu ár 4-én halt meg. Szé kely fõ tisz tek i. m. fol. 41.
194 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 172–177.
195 Benczédi Ger gely: Torockói pa pok. Ke resz tény Mag ve tõ 26. (1891) 162–164.
196 Dán R.: Az er dé lyi szom ba to sok i. m. 200–201 és EOE VIII. 244–246.
197 EOE III. 348., V. 401., VI, 170., VII. 488.



be ke rül nek, ak kor ép pen val lá si né ze te ik szol gál hat nak ürü gyül fél re ál lí tá suk hoz
vagy el le he tet le ní té sük höz. Hogy az uni tá ri u sok és a szom ba to sok, il let ve a mér sé -
kel teb bek és a ra di ká li sok kö zött idõn ként ki éle zõd het tek a val lá si el len té tek, arra
ép pen Kornis Fe renc há zas sá ga a leg jobb pél da. Kornis Fe renc nek és Bor ne mi sza
Ju dit nak há rom gyer me ke szü le tett: Sá mu el, aki szü le té se után nem sok kal meg -
halt, va la mint két le ány: Mar git és Bor bá la. Az asszony a szom ba tos val lást kö vet -
te, és ez fel bo rí tot ta a csa lá di bé két, mert Bor ne mi sza Ju dit sa ját hite sze rint kí -
ván ta gyer me ke it ne vel ni. Elsõ gyer me kük nél még az apa aka ra ta ér vé nye sült;
Mar gi tot így meg ke resz tel ték. Bor bá lát vi szont már nem. Ám ami kor meg szü le -
tett Samu fiuk, ám meg ma ra dá sá hoz nem sok re mény volt, Kornis Fe renc gyor san 
pa pot hí vott, és ti tok ban meg ke resz tel tet te mind két gyer me ket. Ami kor ezt fe le sé -
ge meg tud ta — amint ar ról ké sõbb a ta nú val lo más ok be szá mol tak —, igen so ká ig
„bú sult s ha ra gu dott éret te”, és Kornisnak nem is si ke rült meg bé kí te nie. Hi á ba
ked ves ke dett neki fo goly ma dár ból ké szí tett étek kel, az asszony érin tet le nül vissza -
küld te, és „az urá nak azt izente, hogy egye meg, ha meg vá nyol tat ta a gyer me ke -
ket.”198 Bár Bor ne mi sza Ju dit jó val túl él te fér jét, le á nyai kö zül csak Bor bá lá ra volt 
be fo lyá sa, akit szom ba tos nak ne velt, és aki az 1638. évi szom ba tos pe rek nek az
egyik fõ vád lott ja lett.199

1625 ele jén úgy tûnt, hogy a Kornis-kör sze ren csé sen túl jut a ha lál ese tek és a 
Péchi Si mon bu ká sa mi at ti vál sá gon. A kör tag jai meg tud ták õriz ni po li ti kai és
gaz da sá gi po zí ci ó i kat, és Kornis Fe renc, if jabb Balássy Fe renc, Mikó Fe renc, va la -
mint Dá ni el Mi hály kö zött lét re jött az az egész sé ges egyen súly és össz hang, amely
az egy mást se gí tõ, kö zös ér de ke ket meg cél zó együtt mû kö dés hez kel lett. Ta lán a
kö zös jö võt jel ké pez te az ál ta luk kö zö sen meg ren delt és ki nyom tat ta tott 1625. évi
ka len dá ri um is,200 de en nek lap ja it Kornis Fe renc már nem so ká ig for gat hat ta, hi -
szen 1625 ta va szán vá rat la nul el hunyt. Bár nem örö köl te apja zse ni a li tá sát és
szer ve zõ kész sé gét, vé gül még is az õ ha lá la okoz ta a Kornis-kör fel bom lá sát. A hát -
ra ma ra dot tak meg õriz ték ugyan egy más sal való jó kap cso la ta i kat, de az össze han -
golt és tu da tos ér dek kép vi se let, va la mint a Kornis-kör, il let ve -klientúra egé szét
moz gat ni ké pes köz pon ti aka rat és a szé ken be lü li kon cent rált ha ta lom Kornis
Fe renc ha lá lá val szer te fosz lott. Mi vel egyet len fia, Samu még cse cse mõ ko rá ban
meg halt, 1625-ben nem csak a Kornis Far kas ál tal élet re hí vott ro ko ni szö vet ség,
ha nem fi ágon maga a homoródszentpáli Kornis csa lád is meg szûnt létezni.
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198 Paczolay Péterné Kornis Bor bá la szom ba tos sá gá ra vo nat ko zó ta nú ki hall ga tás ok. Köz li:
Komáromy And rás. Tör té nel mi Tár (1884) 556.

199 Uo. 546–557. és Vass Mik lós: Kornis Bor bá la és szom ba tos pöre. Ke resz tény Mag ve tõ 41.
(1906) 312–321.

200 Régi ma gyar or szá gi nyom tat vá nyok. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum.
I–III. Szerk. Bor sa Ge de on – Hervay Fe renc. II. 1601–1635. Bp. 1983. Nr 1313.


