
A Büdy (Büdi) család

Nagy Iván - Magyarország családai –II. kötet: „Régi írásmód szerint 

Byd, Beud, Bewd és Bewd-nek is írták a család nevét. Nevüket a Hernád 

partján fekvő, Abaúj vármegyei Büd helységről kapták. A család első 

említett tagja Büdi Bachond (Bacsond) IV. Béla király idejében élt.” 

Nagy Iván



A Nagy Iván által készített Büdy (Büdi) családfa. Nagy Iván gyakran

az akkor élő rokonság szóbeli tájékoztatására támaszkodott, ezért a

családfái nem minden esetben pontosak.



A családnak nem volt címere, mert a címer adományozás

csak a 15. század közepétől vált általánossá. A fennmaradt

tojásdad alakú gyűrű pecsétet Büdy I. Mihály 1530-ban

munkácsi udvarbíróként használta.

Büdy II. Mihály beregi főispán saját címer híján első feleségének,

Oláh Annának a családi címeréből vette az unikornis motívumot, ezt

egészítette ki saját nevének kezdőbetűivel. Ez volt látható az általa

újjáépíttetett munkácsi katolikus székesegyház déli bejárata fölött. Ezt

a templomot 1904-ben lebontották.



A Büdy család harmadik nemzedéke I. Miklós, I. András és Sándor 

(Sandrin) felségárulás gyanújába keveredett, ezért 1348-ban Nagy Lajos 

király valamennyi Abaúj és Bihar megyei birtokaikat elkoboztatta, amit 

egy nemzedékkel később András fia Miklós váltott vissza. Ez az adat 

azonban ma már források hiányában ellenőrizhetetlen. Mindenesetre 

Abaúj megye 1427-ben készült „kamarahaszna-összeírás” szerint Bwd 

(Bűd) birtokosa: Büdy Miklós volt, aki a településen tizenhárom 

jobbágyportát birtokolt.



Ártándy Pál munkácsi várnagy a mohácsi csata és II. Lajos király halála 

után Szapolyai János híve lett, ezért Büdy Mihály munkácsi főbíró, 

Ártándy főispán veje lett Mária özvegy királyné hű embere, egyben a 

munkácsi várbirtok haszonbérlője, aki feleségével Ártándy Annával 

esküt tett az özvegy királynénak, hogy a munkácsi uradalmat és a várat 

mindenképpen megtartja. Az esküjüket meg is tartották mindaddig, míg 

Mária királyné fel nem oldotta őket. Bár ekkor az eskü tartója Büdy 

özvegye mellett már annak fia, II. Mihály volt. 



A család vámosatyai története akkor kezdődött, amikor 700 

forintért Büdy I. Mihály erdőbirtokot vásárolt a környéken. A 

kis várat is ő építtette 1539-48 közötti időben, hogy ez 

legyen itteni birtokainak  a központja.



Büdy I. Mihály

Büdy II. Mihály

I. Büdy Mihály és Ártándy Anna házasságából három gyermek

született (II. Mihály, Klára és Farkas). A beregi főispáni hivatalt és a

munkácsi kapitányságot 1547-ben édesapájától II. Mihály örökölte.

Klára kétszer ment férjhez (eszenyi Chapy Ferenchez, majd palocsai

Horváth Györgyhöz). Farkas Bécsben tanult és rokonának Oláh

Miklósnak köszönhetően az ottani magyar kancellária jegyzője lett.

Büdy Klára Büdy Farkas

Ártándy Anna



Büdy I. Mihálynak III. Lászlón és Dorottyán kívül volt még egy testvére,

akiről Nagy Iván nem tesz említést. „… Révay Ferenc (alnádor-SzJJ)

Pozsonyból kelt parancsban meghagyta a leleszi konventnek, hogy a

domonkosok kígyósi birtokának határát újból állapítsák meg.” Ebben az

okiratban olvasható, hogy Nagymuzsalyból Büdy Márton, Büdy I.

Mihály testvére, vett részt a határjárásban.



Büdy II. Mihály első 

felesége Oláh 

Miklós esztergomi 

érsek bátyjának, 

Máténak a leánya 

Anna volt. Két fiúk 

közül  György 

gyermekként, János 

fiatalon hunyt el. A 

két lányáról 

Fruzsináról és 

Eufémiáról Nagy 

Iván nem tesz 

említést. Második 

feleségétől Révai 

Katától egy leánya 

született, Erzsébet.

II.



Büdy Klára férjei és gyermekei

Az 1. házasságából:

A 2. házasságából:



Büdy Farkas egyetlen felnőttkort megért fiáról Istvánról (Nagy Iván 

tévesen Lászlóként azonosította) 1593-ban hallunk utoljára. Utána 

azonban csak Büdy (II) Mihály és annak fia, János szerepel az 

oklevelekben, 1599-ig, mert „1600. február elején Büdy II. Mihály 

kiskorú fia, János s egyedüli fiúörökös Liptó megyében, sógora (Büdy 

János sógora) Kubinyi Isvánnál elhalván…”, Büdy II Mihály két lánya 

és nővére, Klára gyermekei maradtak az ősi vagyon örökösei. Ám ők 

már nem viselték a Büdy nevet. Ezzel a Büdy család férfiágon kihalt.



A Büdy család Büdy I. Mihály beregi főispántól kezdődően. 


