
Zichy Mikl6sne (sz. gr6f Karancs-
Bt'renyi Erzsebetl volt ferjt' halala
utan (1758 eleje) kozsegunk birtokosa
I 766-ig. mikor a Kiralyi Kamara erve-
nyesitette az l659-ben szerzodesben
It'ft'klt'tt'tl tulajdonjogal Budaorsre.

Csaladja. melyb<51 szarmazott. osi
magyar nemesi familia. Okleveles em-
lekek l205-tol emlitik.

II. Andras koraban elt Mihaly. aki
1231-ben Pesten a domonkos szerze-
lest"k rt-szt-rl" a Szt'nl Antalr61 elneve-
zt'tt templomol es koloslorl alapitolla.

A csaladban talalhat6 J6b szolnoki
f6ispan.Derszek ria I. Andras a gyon
utkozetben ~;lezul harcoll. sebekel
kapoll. ezert IV. Laszl6 altaI nemesse-
geben megerosittetett. II. Andras I.
Ferdinand hivekent l550-ben je-
lenlos birtokokat kapott N6grad es
Gomor megyeben. Fia. II. Ferenc I.
Ft»rdinand kiraly koraban e~esz Ma-
,~'arorsza.l! lohadbiztosa volt. I. Gyor,l!,'y
1642.ben N~ilra varmegye alispanja
letl. A gr6fi rangot Imre kapla. III.
Gyorgy szinten gr6fi rangra emeltetett
l700-ban. Berenyi Erzsebet III. Be-
ren:-'i Gyorgy es Divekujfalussi gr6f
Ujfalussi Klara hazassagab61 szule-
tett.

Ferjevel. Zichy Mikl6ssal egyutt
na~v muveszetpartol6k es epittetok
voltak. Tobb szep emlt-k is jelzi Buda-
orson le\'t-kenyse~tikel. Partoltak a

Berenyi
Erzsebet

kor epites7:eit. tobbek ko7:ott Beb6 Ka-
rolyt. kit 6budai udvarukban Is kiJ-
Ion bozo t.lsztsegekkel halmoztak el.
Ekkor epittettek fel a ma is lathat6
6budai Zichy-kastelyt. mely azt meg-
elozoen csupan szereny urilak volt.

1745-ben elkeszittettek a zsambeki
plebaniatemplom sz6szeket. 1760-
ban az 6budai trinitarius templom be-
rendezeset rendeltek meg az alapil6
Zic:hy Peter siremlekevel egyutt.

1760 novembereben keszijlt el a bu-
daorsi lemplom reszere keszit.let.elt
Szenl kereszt-ollar. (Beb6 Karoly, Zi-
chy-leveltar. Fasc. 3. N. 536.)

1762. Ekkor javitotta. ujitotta szin-
ten Beb6 a budaorsi templom egyik
ollarat. (Zichy-leveltar. Fasc. 9 el C..
1771.)

1766-ban az Uri ulcai haz putt6s
kapuzatanak elkeszulter61 vannak
adataink.

1771 es 1774 kozott a budai Szent
Anna-templom f6oltarat keszitteti el

Berenyi Erzsebet. valamint ugyana-
zon templom sz6szeket.

A csaladnak e korban 2000 kotetes.
jelent6s ertekli konyvtara volt. Az
1783-ban feloszlatott kiscellt tnnita-
nusok 800 kotetes konyvtaranak I~~-
ertekesebb darabjait is a Zichy csalad
kapta meg. Ut6bb. Zichy Mikl6sne ha-
lalakor. 1796- ban vegrendelete ertel-
meben vette at e koteteteket az Egye-
temi Konyvtar.

A Zichy csalad tulajdonjo~a BIJdaor-
son 1756-ban szunt meg. az ugynev~-
zett ..fiscus-per" soran. 1758. okt6ber
21-en a Pozsonyi Kamara pert inditott
az 6budai uradalomert mint volt koro-
nabirtokert. Az 1766. marcius I-jen
alairt szerz6des ertelmeben ozvegy
Zichy Mikl6sne az uradalomert. me-
Iyet mar januar I-jen atengedett a
koronanak. tekintelyes karp6tlast ka-
pott. Osszesen 159 000 forintot. me-
lyet azonnal ki is utaltak reszere. A
budaorsiek ekkor meleg hangu level-
hen koszontek meg Zichy Mikl6s ozve-
gyenek. gr6f Karancsberenyi Berenyi
Erzsebetnek a hozzajuk val6 j6sa~at.

Ismeljuk ozvegy Zichy Mikl6sne
Berenyt Erzsebet ismeretlen fest6 altaI
keszitett arckepet (BTM kepz6muve-
szeti osztalya. 902.1tsz.), melynekma-
solata talan kiallithat6 lenne a buda-
orsi Nemet Nemzetisegi Tajhazban.
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