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— 21 d. Erzsók Asszonj't felpofozám a' spionkodásért. — Vincze 
kocsisomat Asszonyám eltiltja, hogy Kólyról haza ne merjen jönni. Én 
ezt nem tudván, 22d. Mihályt utánna küldöm, 's jön 23d. A' sok 
eső miatt csak ma kezdenek aratni. 25-ig arattatok. 26. és 27d. Kötöz
tetek. 31d. sietek Kázmérba, közelitvén a' Sophie lebetegedése. Kövér 
Imre Bátyám száz Rftot ád költsön. 

Közli: DÉKÁNI KÁLMÁN. 

ADATOK A GYÖNGYÖSY-CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ. 
(Befejező közlemény.) 

III. 

Idősbbik Gyöngyösy János Testamentom Levele. 

Én Ungvár vármegyében Ungvárath Lakozó Gyöngyösy János, 
megemlékezvén az én halandó voltomról, noha az Ur Istennek bölts gond-
viselésébül, midőn számos esztendős voltomra is még erős, egésséges, és 
tűrhető állapottal áldott meg, de minthogy nyilván való dolog az, hogy 
nintsen sémi az embereknél bizonyosabb dolog, minthogy minden embernek 
bizonyosan meg keletik halni, de mikor és melly napon, igen bizonytalan. 
Annak okáért mig az Ur Isten anyira való erőt és időt engedett, mostan 
akarom édes gyermekeim közöt Istentől énnékem adatott kitsiny javaimról 
rendet és dispositiot tenni, mely rend szerint így következik : 

Elsőben is midőn az Ur Isten engemet ez Világból kiszólít és az 
én boldog órámat elhozza, Lelkemet ajánlom az én Idvezitő Jézus 
Xtusomnak szentséges kezében, Testemet pedig az ő Anyának az földnek, 
ugy hogy az én rendemhez képest hagyom az én Testemet eltemetettni. 

Másoszor. Kívánom megemlékezzenek az én szent kereszténségben 
is nevelendő gyermekim keresztényi Tisztekrül - és hivatallyokrul tudván 
azt, hogy Isten félelemben és Atyafi szeretetben neveltettenek, azért 
mindenek felett Istenes életben gyakorollyák magokat, egymást szeressék, 
egymást betsüllyék, hogy Istentől áldást, az emberektől ditséretet várjanak 
a fejekre. 

Harmaszor. Az fiamnak Gyöngyösy Jánosnak pénzbeli részét 
kiadtam, melly már kezénél is vagyon; úgymint harmatfél ezer forintot. 
Lakó hellyül hagyom az Eperjesi kőházat. De az kisebbik fiamot is 
Gyöngyösy Istvánt ki nem rekesztem belőle, azon házban harmadrésze 
övé légyen. 

Negyedszer. Az én fiamnak Ferencz-nek is hagyok pénzbeli részt 
harmadfél ezer forintokat. Lakóhelyül az Jenkei udvart Jenkén való 
puszta helyekel, az alsó németi Portzioval együt és az Zeleméri nagy 
Any okról maradott szőlőkkel együtt. Gyöngyösy Lászlónak aszerint 
hagyok harmadfél ezer forintokat, az mit el nem költött oda az maga 
részibül Német Országban, küldöttem már a maga részibül neki száz 
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aranyat. Gyöngyösy János fiamnak vagyon az ő részire való pénz száz 
arany. Az többi Eperjesen az fekete Ládába vagyon, amint oda feljegyezte 
magának és magára költi, az mi megmarad, azon legyen conventus. 

Istóknak az ő pénzbeli részit magaméval együvé töttem az fekete 
Ládában, magam kezemmel czédulakot irtam az 'satskókra, őtet azokba 
senki meg ne háborgassa, mivel őrá a legkevesebbet költöttem. Az Ungh-
vári és az Radvánczi Udvarházakat is neki hagyom, úgy mindazon
által, hogy Gyöngyösy Lászlónak, az Atyafiának is része legyen az 
Unghvari házban. De minthogy ha Isten haza hozza Gyöngyösy Lászlót, 
Papságra menendő lészen, Istók, valamikor mógya leszen benne, mint 
idősbbik báttyát ki fizethesse háromszáz forintokat letévén neki és László 
is tartozik fel venni, minthogy Istók legkissebb s ugyan törvény szerint 
is őtet illeti az Atyai ház. Ezeket a házakat pedig hagyom cum omnibus 
pertinentiis az három szabad szőlőket s szántóföldeket, és az Búza 
szőlővel együt. Az alsó Németi Ladányi Pusztánját is hagyom Istóknak 
és Lászlónak. 

Az alföldi szölök oszollyanak három részre: János, László és 
Istók között, de a jobb rész mindenikében a kissebbé legyen. Az Eperjesi 
házamban, és egyéb Ládámban lévők hasonlóképen négy részre aequaliter 
oszollyon, de a jobb rész mindenikében a kissebbiké légyen. 

Az alföldi szőlőköt pedig és az többit fel ne oszszák, hanem mind-
addik mig Istók, László haza jönnek, János miveltesse, az termését 
mindazanáltal az mi az reávaló költséktől megmarad megtartsa, mert a 
szőlőtermése nem mindég egyaránt vagyon, és akkor osztán légyen mivel 
miveltetni, hogy el ne parlaguUyanak. A unghvari szőlőkre hasonlóképen 
Gyöngyösy Ferentz visellyen gondot, az homlitását János, de számot 
adjanak az jövedelmébül, ha Istók megjön. Ezeket pedig ugy hagyom, 
hogy senki egy mást az Őnéki hagyatott Jószágban sémi szín és mód 
alat ne háborgassa, sőt ha valemellyik ugy megszorulna, hogy kente-
lenítetnék Jószágát zálogban adni, az testvér Atyafiának aggyá el, de ugy 
hogy valamikor hozzá juthat kiválthassa és bírhassa, az mint kinnek 
kinek hattam; mivel ezek az Jók Isten után mind magam saját örök
ségem és keresetem. Azért akarom, hogy ugy maraggyon ki ki az mint 
hagytam, melyért, ha én ki múlok, Istentől mindenikére áldást kívánok. 
Amen. Actum in Unghvár Anno 1656 Die ultima octobris idem qui 
supra Idősbbik Gyöngyösy János (L. s m). Coram me Georgio Nagy
mihályi Jurato Cottus de Ungh. Assessore Primario (L. s. mp.) Coram 
me Ladislao Gombos (L. s. mp) Coram me Ladislao Gejőczy Jurato 
Notario Cottus de Ungh. (L. s. mp.) Coram me Benedicto Héti (L. s. mp). 
Coram me Ladislao Bernath (L. s. mp.) Coram me Benedicto Bernath 
(L. s. mp.) Coram me Johanne Korlát de Korlát Heimetz Judlium Cottus 
de. Ungh. (L. s. mp). 

3. J e g y z e t , E végrendelet teljes világot vet a költő családi 
viszonyaira, s e tekintetben megbecsülhetetlen, fontos okirat. Apja, »idő-
sebbik« Gyöngyösy János, az eperjesi ügyvéd vallásos lelkületéről, refor
mátus vallásáról tesz bizonyságot. Megindító gyöngédséggel emlékezik 
meg legkisebbik fiáról Istókról, a kiről biztosan állíthatni, hogy apjának 
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legkedvesebb gyermeke volt. Bizonyítja a család református voltát az is, 
hogy László fiát az öreg János Németországban neveltette, oda küldött 
neki száz aranyat. Ez katholikus papnövendékkel mind nem történhetik. 
Az öreg János úr Istókot és Lászlót haza várta, a miből látszik, hogy 
Ungvár vagy környéke szülőföldje és birtokának legnagyobb része is 
ezen a vidéken volt. Nyomatékosan megjegyzem itt is, hogy Gyöngyösy 
János ügyvédségéről biztos tudomásom van. Egy okirat volt kezemben, 
a mely egyenesen eperjesi lakosnak és ügyvédnek mondja. Ez egy adás-
vevési szerződés volt, a melynek értelme szerint szőllőt vett Bodrog-
Kisfaludon. Fájdalom, ez okirat elkallódott. E végrendeletben János úr 
ugyan ungvári lakosnak mondja magát, de hogy még ekkor se költözött 
véglegesen el Eperjesről, mutatja az a körülmény, hogy pénze, egyéb 
holmii is Eperjesen voltak. A végrendelet nyelvi sajátságaiért is érdekes ; 
itt sajátságos helyesírását megtartva közöljük. 

IV. 

Nemzetség levél. 

Mi alább subscribáltak adjuk ezen Testimonialis Levelünket, jövendő
beli bizonyságul super eo, hogy mi hoc anno praesenti 1754. die 4a 8-bris 
requirálván bennünket, mostan Csik-Székben Szent Leieken lakó Nemes 
Nemzetes és Vzlő Kassay József urunk, hogy az EŐkegyelme famíliáját 
illető Leveleket meghánriónk, és azokbul famíliájának Genelogiáját kiirnók. 
Mi is azért az Eő kegyelme requisitiojára in praefato anno, Die, et mense 
minden nemű Eő kelménél levő s famíliáját illető hiteles levelet felhányván, 
megolvasván és serio investigálván azokbul maga famíliája Genelogiáját 
találók eszerint. Hogy tudni illik, néhai, N. es, Neztes Vzlő Gyöngyösy 
alias Horváth Mihálynak feleségétül néhai nemes es Nztes KŐrösy Illonatul, 
ki volt Leánya néhai nemes és Nztes Vzlő Zombori Kőrösy Gergelynek 
feleségétül néhai nemes es Nztes Fehér házi Sofia tul volt. Voltának fiai 
István és János, Leánya Judit, a melly Jánosnak feleségétűi néhai nemes és 
Nztes Deák Katalintul volttanak fiai János, Pál, István, Ferencz és László, 
kik közzül Jánosnak voltának fiai János, Pál, István, Ferencz és László, 
kik közül Jánosnak voltának fiai János, István és Mihály, amely Jánosnak 
fia mostan nemes Zabolts vármegyében Sényőben Lakó Gyöngyösy Ferencz, 
Istvánnak pedig fia mostan emiitett Szabólts vármegyeben Berczelen Lakó 
Gyöngyösy István és László, Mihálynak fia Nes Abauj vármegyében 
Kassán lakó Gyöngyösy István és János. 2. idősbb Gyöngyösy János 
második fiának Pálnak (ki is iffiu korban esvén Török rabságban, az holott 
nyóltzad fél esztendeig lévén Rabb, az alatt vette el magának feleségül neh. 
Taplóczai Péter György Leányát, aki hasonlóképen Erdélybül Csíkbül 
Pogány rabságban esett volt, ki hozván áztat magával, jött egyenessen 
Kassára és ott lakván három esztendeig, ment az után Erdélyben az holott 
Csík Taplóczán születettének fiai Mihály és Peter, amely Péternek fia, az 
Exponens Eő kegyelme Testvéreivel Ferenczel és Istvánnal, akik itten 
Erdélyben, minthogy az nagy Atyok Gyöngyösy Pál Kassárul jött volt 
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bé Kassaiaknak hivattattak. Az idősbb Gyöngyösy János harmadik fiának 
Istvánnak volt fia István, amelly Istvánnak volt ugyan István nevű fia, 
ki is most lakik nes Zemplény vármegyében Gatályban. A negyedik 
fiának úgymint Ferencznek volt fia Péter, aki lakván nes Ungvár Vár
megye Jenke nevű falujában, deficiált, az 5-ik úgymint László pápá lett 
volt, az is deficiált. Mely Genelogia deductiot fellyebb is emiitett hiteles 
levelekbűi mindenekben eszerint irtuk meg, és kiattuk az Exponens 
Eő kegyelmének, futura pro Cautela fide nostra mediante tulajdon sub-
scriptiónkal és szokott pecsétünkéi corroboraltuk. Datum Pujon Anno et die 
ut supra Csikszék királlyi Bors István mp. Nemes Doboka varmegyének 
Hites Assessorai. (L. s). 

4. J e g y z e t . Idősorrendben ugyan nem ez az okirat következnék, 
de fontossága miatt közöljük mindjárt a végrendelet után. Itt a költő 
családjának minden férfitagja meg van említve. Ebből látszik, hogy a 
nemesség szerző ős György mag nélkül halt meg, rokona Mihály lett a 
családalapitó és a költő dédapja. Bizonyítja ez okirat azt is, hogy költőnk 
legidősebb fia István, a kinek anyja Baranyai Ilona volt, a Gyöngyösy-
Horváth-családból származott, noha ez a Gyöngyösy-család magát csak 
Gyöngyösynek Írta mindég. Hogy ez a Gatályban letelepedett István a 
költő legidősebbik fia volt, azt már Nagy István bebizonyította. De bizo
nyítja a Gyöngyösy-család református voltát az okirat e kitétele, a mely 
István öcscséről Lászlórul eképen szól: »László pappá lelt volt, az is 
deficiált.« Katholikus papról azt fölösleges megírni, hogy magvaszakadt. 
Csak egy tévedése van ez okiratnak, hogy Lászlót öregebbnek mondja 
Istvánnál, pedig a végrendeletből tudjuk, hogy fiatalabb volt. De egyebet 
is bizonyít e levél. A katholikus és református ág utjai teljesen elváltak. 
A katholikus utódok református atyjokflairól mint osztálylevelök bizo
nyítja, semmit sem akartak tudni. A református ág, a költő legidősebbik 
fiának maradékai, meg se emlékeznek alispánná lett híres ősök katholikus 
gyermekeiről, a kik mind labanczok és előkelő állásba jutottak. De férfi-
ágok hamar ki is halt. A református ág megmaradt egyszerű kálvinista 
falusi nemeseknek, nagy úri testvéreit még emlékezetében se tartotta meg. 
Jellemző dolog ez nagyon. Ez okiratból az is látszik, hogy a régi időben 
gyakran arról a helyről nevezték el a beköltözetteket, a honnét jöttek, 
így lettek a Gyöngyösyekből Erdélyben Kassayak. Az is jellemző, hogy 
leányokról e nemzetséglevélben csak egyszer van emlékezet. 

V. 

Én Baranyay Ilona Nemzetes Gyöngyössy István uram Házastársa 
emiétet Urammal eő kegyelmével együtt adom tudtára mindenkinek az kik
nek illik és vallom ezen levelemben, hogy bizonyos és elmúlhatatlan szüksé
gemtől viseltetvén, Attam azon Anyámtol reám maradt Beregh Vármegyé
ben kis Dobront levő Abrakoszto Telkes Jobágyomat, mind helyestől és 
hozzá tartozó minden appertinentiaival egygyüt és ugyan azon kis Dobronyi 
határon lévő Vészki nevű Halastóbéli részemmel, és magános Ligethi 
nevű Erdőbéli jussommal, egy szóval cum omnibus pertinentiis, mellyet 

Irodalomtörténeti Közlemények. XV. 14 
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azon kis Dobron nevű faluban birok és birtam osztály szerint, száz magyari 
forintokban zálogban Nemzetes Ragyóczy Sigmond uramnak és az eő kegyelme 
feleségének Huszár Kata Asszonynak, és mind két ágon lévő maradé
kinak haeresinek lgataríusínak az ide alább megh írt módok szerint. 
Primo hogy azon megirt Dobronyi Emberemet és Jószágomat négy egész 
Esztendeigh a Dato praesentium sem Én sem penigh az én vér szerint 
való Atyámfiaim, sem penigh maradékim ki ne válthassam, se ki ne 
válthassák, eltelvén az négy Esztendők Dum, et quando valamikor Én 
avagy az én maradékom közzül akarmellyik ki válthattya le tévén száz 
forintokat simul, et semel, eő klme is tartozik az specificált egész jószágot 
minden per és patvar nélkül kibotsájtani. Secundo. Az ország törvénye 
szerint való evictiót magamra és maradékomra sponte fel vészem, ugy 
hogy megh irt Ragyóczy Sigmond uramat és az eő kelme feleségét s 
mind két ágon lévő és lejendő maradékát tartozzam, és azon maradékom 
is tartozzanak, megh oltalmazni. Casu autem quo meg nem oltalmaznám, 
és megh nem oltalmaznának nos suprascripti: tehát vigore saltern praesen
tium, abscissis universis iuridicis remediis Iuristitiorumque temporibus 
nihil obstantibus egy Szolga Biró, kivel mind a száz forintokigh való 
Executiót tehessen, akármi nevel nevezendő jószágomból és javaimból. 
Mellynek nagyobb bizonyságara adom ezen kezem írásával, és pecsétemmel 
megh erősített Levelemet. Datum Unghvár die 15a 9 bris Anno 1656 
Ragyóczy Sigmond mp. Coram me Stephano Szily Judlium Incliti Cottus 
de Ungh mp, 

5. J e g y z e t . Baranyay Ilona zálogos levele már azért is érdekes, 
hogy a költő feleségének vagyoni viszonyaira vet világot. Hogy a Gyön-
gyösy-Horváth család leveles ládájában maradt, szintén bizonyíték arra, 
hogy a költő e családból származott. Érdekes dolog, hogy az okirat 
1656-ik év november 15-ikén Ungváron kelt, míg a költő apja ugyané 
városban October 31-ikén irta meg végrendeletét. Ez oklevél bevezető 
két sorából látszik, hogy ekkor maga a költő is Ungváron tartózkodott, 
bizonyára öreg atyja látogatására jött szülőföldjére. 

VI. 

Mi Gyöngyösy Borbála és Éva Adgyuk tudtára mindeneknek, 
valakiknek illik, és vallyuk az mi levelünkben. Hogy mi eltávozhatatlan 
szükségünktől viseltetvén az mi édes Anyánk örökölt Csertézi hegyen 
levő mi reánk nízendő és osztály szerint mi reánk szállott, és jutott 
részünket attuk és vallyuk az mi Testvér Atyánkfiának azon jussal és 
igazsággal, az mint az mi szegény Istenben boldogult kimúlt Édes 
Anyánk birta és mireánk is obveniált. Nemzetes Ifiu Gyöngyösy István 
Eötsem és Bátyám Uramnak és az ő kigyelme Házastársának, Nemzetes 
Bégányi Borbála Aszszonynak, és az eő Kigyelmek mind Két ágon lévő 
és Isten kegyelméből lejendő Maradékinak, Successorinak és legaturiusinak 
megmásolhatatlanképen. Attuk penig azon Szölönkbéli jussunkat és részün
ket emiétet Attyánkfíának, és az eŐ kigyelme Házastársának, mivel 
ugyan az eő kigyelme maga saját pénzét, mellyet . . . . adta minékünk, 
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hogy azon szőlőben való részünket szabadon bírhassák, örökítsék, épít
ések, mint saját magok Örökségét és hasznát is vehessék. Felvévén mi 
az mi maradékunkkal, Successorinkkal minden terheket, kiket azon dolog 
most, a'vagy jövendőben akár mi módon illetne, vagy illethetne. Az szőlő
béli részünket pedig attuk, ki ki az maga részét negyven, negyven 
Magyart Forintokon, edgyütt pedig nyolczvan forintokon, mellyet kész
pénzül ki ki az maga részét simul et semel fel is vette jó és folyó 
pénzül. Kinek nagyobb bizonyságára adgyuk ezen kezünk írásunkal meg
erősített Levelünket. Iratot Unghvárat Die 16a Juny Anno 1699. Gyön
gyösy Borbála keze kereszlvonása és Petséttye, Gyöngyösy Éva keze 
keresztvonása és Petséttye. Coram me Stephano Gyöngyösy seniore mp. 

6. J e g y z e t . Gyöngyösy Borbála, Szent-Imrey-Zabó Gáspárné 
Baranyában lakott, Gyöngyösy Éva, Tarczai Lászlóné Tárkányban. 
E záloglevélből kitűnik, hogy a gömöri öreg alispán még »késő és tán
torgó« vénségében is lejött Ungvárra osztályt tenni gyermekei között. 
E zálogos levélből tudjuk meg, hogy a költő fiának felesége Bégányi 
Borbála volt. 

VII. 

Okirat a Gyöngyösyek eperjesi házáról. 
Anno 1672 die 21 July in Eperiess. 

Auf Anordnung und befehl Ihre Herrligkeiten Herrn Michael 
Hackher der Zeit Wohlverorderten Stadt-Richter alhier dan auch Ver
mach Deliberation undt Exmission Eines Edlen Magistrat und vier 
•ordentlich Deputierte Theils Herrn alss Herr Jacob Stein, Christian 
Hacker, Nicolaus Hieromimuss Richthauser, Johann Krauss undt Mathias 
Stockinger in dess Herr Giengjesy Janos Sein Hauss erschienen, so 
g-legen auf der Winkler Zeill Zwischen Herrn Friedrich Zolleg 
Schlosser, und Andreass Peltzer aufs Instanz Herrn Sigmundt Bute 
undt Sigmundt Miller, alss Bewolmächtigen dess Herrn Augustin 
Nitsch von Neusohl Seeligen Erben alss Susanna Stieryevin undt 
Anna Millerin briederseits leibliche töchter Welche begehret dass 
man Ihren Vermag habenden und liquidierten Schuldt-Schein auch 
laut Herrn Giengiesy Janos selbst Eigenen Bekandtnuss und Cession 
so er an Herrn Stadt Richter alhero geththan pro Reichsdaller Fünf
hundert und Sechzig Sage rd : 560 : Execution thun sollen als ist Ihnen 
•davon Vorgemerkt bey den Herrn Bewolmächtigten auf dess Herrn 
Giengiesi Janos Seinen Hauss der vorderste ganze Stock sambt Stuben, 
Bewölb, Küchel, Keler, boden und alles was darzu gehörig vor die 
Summe der Reichsdaller 560 zu Einen wahren Unter Phandt und 
Versicherung Eingehändigt und übergeben worden welcher eben die 
Herrn Bewolmähtigten und an statt Ihrer Principalln Frey und 
Ungehindert genissen Sollen und mögen, biss Ihnen die Völlige Summe 
der Vorangeregten Reichsdaller 560 mit Bahrgelde noch belieben 
abgeleget werde. Wass die Herrn Creditoren entweder dessen Vor 
Zinss oder anders unter sich daraussmachen und haben Könne Soll 

14* 
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Ihne solche an Statt der Interesse Verblieben und Seind Niemanden 
darum Schuldig Rechnung zu geben hingegen wass undter dessen an dem 
gemelt und übergebcnen soeben Nothwendig müsse gebessert werden. 
Ist Herr Giengiesy Janos Solcher aller Schuldig wieder gutt zu thun 
ohne alle ausflucht und wider Rede, bey dem Hauss ist verblieben in 
dem Gewölb Zwey schöne Steinerne Tisch Item in der Stuben ein 
Sfanische Wandt aber nur durch ein Schlechtem mahler gemachet, 
welches Herr Giengiesi Janos heündt oder morgen wieder zu fordern hat. 

Die Capital Summe ist Rchd 560 == f. 1008 
Item kombt darzu der Theilss Herrn 

Gebühr 21 
Summe f. 1029 

Actum Eperies Anno 1672 Die ut supra 
Johann Krauss. 

7. J e g y z e t . E fontos okirat az eperjesi levéltárból, a »Registrum 
executionum«-ból való a 192—194-ik oldalon. Az én tájékoztató felvilá
gosításaim után Bruckner Győző és Wallentinyi Sámuel tanár urak 
találták meg. Gyöngyösy János a költő legidősebb bátyja volt, az eper
jesi házat mint örökséget két harmadrészében bírta, egy harmadrész 
azonban a költőé volt. Itt azonban már „ugy van feltüntetve a dolog, 
hogy a ház teljesen Gyöngyösy Jánosé. A bátyja bizonyosan kielégí
tette öccsét. Jánost Nits Ágoston beszterczebányai polgár örökösei, Anna 
és Susanna 1008 frt erejéig végrehajtották és zálogul vették az első 
emelet utczára néző egész részét, szobáival, hozzátartozó konyhával, 
padlással és pinczével együtt. E levél értelmében e házrésznek addig 
vehették hasznát, míg Gyöngyösy János őket ki nem elégíti. A ház 
a Winkler-soron volt Zolleg Frigyes és Peltzer András szomszédságá
ban. Nagy emeletes ház volt. A lefoglalt házrészben két »szép« kő
asztal és egy spanyolfal volt. A spanyolfalra azt jegyzi meg az írás, 
hogy rossz festő festette. Ez a ház átalakítva most is meg van, hanem 
szülőháza volt a költőnek, de gyermekévei legnagyobb részét itt töltötte, 
innen járt az eperjesi kollégiumba. Tervbe is van véve, hogy e házat 
az eperjesi Széchenyi-kör emléktáblával jelöli meg. 

VIII. 

Gyöngyösy István zálogos levele. 

Alább irtak praesentibus recognoscalom. Hogy én kivált képen való 
szükségemtől csak nem végső képen szorongattatván kéntelenitettem itt 
e Ntes N. Ungvármegyében F. Baranyai határon levő Néhai Istenben 
boldogult édes anyámtól rám maradott, Rodvanczon lakozó N. Jákó 
Margit asszonynál, Néhai N. Bemer Antal ur eő Nagysága Eözvegyénél 
számos esztendők folyási alatt Zálogban heverő s általam recenter eluált 
két darabból álló rétemet, a kinek egy felöl való szomszédgya ugyan 
F. Baranyát lakozó Baranyai Mihály ur, másfelől pediglen néhai Gyön-
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gyössy Borbála asszony successori advicináltatnak, T. Nzetes, vitézlő 
Gádeczky János unghvári Harminczados uramnak eő kegy. úgy kedves 
Házas Társának Fabritius Anna asszonynak negyven magyari forintokért 
elzálogosítanom és kivált az szőlőimnek munkáltatására ujjobban monerál-
nom. Ammint hogy felvévén eő kegyelmétől a nevezett summa pénzt, 
mingyár is kezébe bocsátottam az alább irt módok és conditiók szerint. 
Primo. Minthogy azon rétet miólta titulált Commendásné Asszonyomnál 
eő Nagyságánál hevert, a gaz annyéra felverte, hogy nehéz munkával 
lehet kiirtása s talán még az idén is nem sok hasznát veheti eő kigyelme, 
hogy abéli munkás fáradozása kárával nem láttassák lenni, ne legyen 
szabad eő kegyelmétől tiz esztendők leforgása alatt sem magamnak, 
sem maradékimnak, vagy akár mely osztályos Attyámfíának kiváltani, az 
nevezett esztendők elfolyásával pedig valamit addig az nevezett rétnek 
irtására és építésére költene eő kigyelme suo tempore liquidálván tartozni 
fogok cum capitali summa egyszer és mindenkorra letennem, azok is, 
a kiket annak idejében kiváltása illetne vagy illethetne tartozni fognak. 
Secundo. Mivel azon rétnek] öröksége csakugyan én reám nézendő, az 
legális erictiót magamra és mindkét ágon levő maradékimra vállalom, 
tartozni fogok eő kigyelmét minden legitimus impeditorok ellen saját 
költségeimmel megoltalmaznom és eŐ kigyelme reá teendő költségeit 
•acceptálnom és a capitalássát úgy az irtásnak árával edgyütt tempore 
redemptionis refundálnom ugy azok is a kiket kiváltása de jure illetni 
fog. erre obiigáitatnak. Melynek nagyobb állandóságára adtam eő kigyel. 
mének ezen zálogos levelemet saját subscriptiommal és Pecsétemmel alább 
coramizalt emberséges Emberek előtt megerősítvén. Ungváron 14-a May 
1738. Idősbbik Gyöngyössy István. 

8. J e g y z e t . Egyike azoknak a végnélküli zálogos leveleknek, 
a melyek során a költő legöregebb fia Gatályjn kivül Gömör és 
Ungban levŐ rész-jószágait elzálogosította. Itt is panaszkodik, hogy »kivált
képen való szükségétől csaknem végképen szorongatva« Istenben boldogult 
édes anyjától rámaradott rétjét zálogosítja el. Úgy látszik rossz, könnyelmű 
gazda volt, pedig nagy családja nem lehetett, mert csak egy István 
nevű fiáról van emlékezet. Igaz, lehettek azonkívül leányai is, mert a 
nemzetséglevél leányokról nem emlékezik meg. Itt említett Gyöngyössy 
Borbála, Szent Imrey Gáspárné, a költő fiának húga, Éva Tarczai Lászlóné 
húga volt. 

IX. 

Gyöngyösy István zálogos levele. 

Én alább is meg irt Gyöngyössy István adom tudtára mindenek
nek, az kiknek illik és vallom ez Levelemnek rendiben; hogy én bizonyos 
el kerülhetetlen szükségemtűi viseltetvén, Nzetes Vtézlő Baranyay Mihály 
uramtul azon a Rétemre mellyet az múlt Esztendőkben Harminczados 
Gadeczki János Uramnak el zálogosítottam vala, annak utána pedig emlí
tett Baranyai Mihály Uram eő kegyelmétől ki váltott vala, Titulo 
auctionis vettem fel Tizenöt Magyari forintokat, oly conditióval, hogy 
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azon Rétemet a Dato presentium computálván húsz egész Esztendeig 
írredemliter bírhassa ezen a Réten Szabadosan építhessen, Épületeket 
tehessen, eltelvén pedig az húsz Esztendő, tartozzam és maradékim is 
tartozzanak az Capitalis Summával edgyütt ezen actionális Summát is 
nem külömben az irtásra, úgy épületeket prona aestimatione tett költsé
geket is. Simul et semel meg adni és ugy eő kegyelme is Levat Levandis 
az Rétet cum officiis vissza bocsátani tartozik. Az Erictiót magamra és 
maradékímra vállalom. TJatum Darócz Die 12a Juny 1744 Idősbbik 
Gyöngyössy István mp. Coram me Georgio Karner Cottus de Ungh 
Jurato ordinaris Notario. Hoc addito azon 4 Szántó földeket is bírhassa 
öcsém Baranyai Mihály Uram mind addig mig az Rétet tovább nem, 
akkor, mikor az Rétet, tartozik kibocsájtani. Idem qui supra Gyöngyössy 
István mp. 

9. J e g y z e t . Ugyancsak Gyöngyösy István baranyai birtokára 
vonatkozik. A végén attól kezdve, Hoc addito, saját keze irása, öreges, 
reszketeg-kezü betűk. Az Öreg ur nagy kort ért. Itt van emlékezet 
baranyai határon levő 4 darab szántóföldjéről is, a melyeket Baranyai 
Mihály »öcsém uramnak« enged át, ez is bizonyíték rá, hogy anyja 
után vérrokonságban volt a Baranyai-családdal. 

X. 

Zálogos levélről ivás. 

Én alább is megnevezett Néhai Ntzes Gadeczky János uram elmaradott 
Özvegye Ntes Fabritius Anna adom tudtokra és emlékezésekre mindenek
nek az kiket illet ezen Levelem rendiben. Hogy Néhai Ntes Torday 
Samu Ur és Nemes Netes Baranyy Éva Asszony fia Torday Gáspár 
Uram Eőkgme, melly Gatályi Gyöngyössy István uramot és közelebb 
való Successorait illető két rendbéli Rétet a Bárányi határban, egyikét 
a Hoszhalmon, a tóra mégyen véggel, a másikat a Bodzásban a midőn 
én tülem Eőkghme kiváltotta ahhoz a kiváltásnak idején én nékem 
afelül megnevezett két rétekért többet nem adott, ha nem Csak (Hat magyar 
Forintot idest Nro 6.) Mellynek nagyobb bizonyságára futura jurium 
Suorum ad praedicta optimum jus Labentium adtam magam pecsétem
mel megerősített Testimoniális Levelemet az ide alább Coramizáló 
becsületes Emberek előtt. Signatum Radváncz Die 26a Mens. Aug. 1761. 
Fabritius Anna, Coram me Emerico György, Coram me Josepho Gadeczky, 
Filio praefata Domina. 

10. J e g y z e t . Ez okiratot azért közlöm, mert benne a költő 
unokája, Gyöngyössy István Gatályi Gyöngyösynek van nevezve. A Gyön-
gyössyek az az ága is, a mely Gyöngyösy Gábor Gatályból való elköltö
zése után Baranyában lakott, magát szintén Gatályinak irta. Ez egyike 
azon leveleknek, a melylyel Gyöngj'ösy Gábor dédanyja révén reá 
nézendő földeket, réteket követelte a zálogban tartóktól. Egy 179l-ben
kelt hosszú tanukihallgató-jegyzőkönyvből is látszik, hogy a két rétet 
maga a baranyai nép is Gyöngyösy-zugolynak nevezte. 
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XI. 

A Gyöngyösyek Ungban újra meghirdetik nemeslevelüket. 
S e r i e s . 

Protocolli Revisionis, seu Investigationis Nobilium huiusce Comitatus 
de Ungh existentium, a interventu eatenus Benignarum Excelsi Consilii 
Regii Intimatoriarum die 5a Mártii 1732. in Oppido Unghvár Conti-
nuative peractae. 

Foliis 15. 70. 427. 
Stephanns Senior et iunior, nec non Petrus Gyöngyösy, alias 

Horváth producerunt Benignissimas RUDOLPHII Secundi Dei Gratia 
Romanorum Imperatoris, et Regis Hungáriáé Armales, Georgio Condam 
Horváth, ac per eum Consorti, nec non Michaeli Horváth Affini, 
eiusdem Clementer elargitas in arce Regia Pragensi, ultima Die Mensis 
Április Anno Domini 1593. emanatas, Subscriptionibusque Altae Fatae 
Suae Maiestatis Sanctissimae et Joannis Kutassy Episcopi Jaurinemque, 
nec non Secretarii Tiburtii Himelreiche roboratas ob tempóra Disturbiosa. 
Anno Domini 1595. in Gremiali J. Comitatus Zempleniensis Congrega-
tione Die 5a Mensis Április in Oppido Zempleniensi Celebrata, per 
Thomam Vásárhellyi iuratum Comitum Notarium publicatas; Vigore 
quodsiquidem iisdem producentes Condescendentiam, a praeattacto Impe-
ratore. Literalibus Instrumentis eviccissent, Nomenque Horváth Testamen
talibus Divisionalibus Statutoriis item et aliis Literalibus Instrumentis 
sibi applicuissent; adeoque nobilitalem suam sufficienter stabilivisse 
Censentur. 

Praesentem copiam e Genuina Nobilium Prothocollatione produc-
tionali inter acta Publici, Comitatus de Ungh Tabuiarii prostante, vigore 
peculiaris Commissionis depromtam eidem adaequatae Coherere testőr. 
Unghvár 31a Mensis Julii 1797. 

Michael Eöry de Sigeth-Eőr Juratus, Comitatus Unghvariensis 
Archivarius et Tabulae Iudiciariae Assessor mp. (S. T.) 

11. J e g y z e t . A Gyöngyösyek Ungmegyében újra igazolják ez 
okiratban nemességöket. Az okiraton levő széljegyzet bizonysága szerint 
Gyöngyösi Árva Pállal, a híres és elűzött kassai prédikátorral, vagy 
jobban mondva Pál nevű fiával, a ki az orosz czár udvari orvosa volt, 
kerestek családi összeköttetést, valószínűleg azért, hogy elűzött kassai 
pap, a ki Németországban theologiai tanár lett és ivadékait Magyar
országba küldte vissza, ezeknek, mint Gyöngyösi Abigailnak, Kár
mán József anyjának, a losonczi papnénak nemességet biztosítsanak. De 
hogy ez sikerült-e, arról nincs semmi adatunk. Gyöngyösi Árva Pál 
különben nem is e családból való. Az okiratban emiitett Péter Jenkér 
lakott és a költő bátyjának Ferencznek fia volt. Jenkei udvarháza miatt 
nagyapám György hadat is viselt, a mint a későbbi okiratokból kitűnik. 
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XII. 

A. kassai ev. ref. egyház anyakönyvéből. 
1656. ápril. 5. 

Szerencsi Borbély Györgynek kereszteltenek egy leányt Susánná-
nak, kereszt atyák ezek: Nisnai István, Koncz György, kereszt anyák 
ezek: Makiári Andrásné, Gyöngyösi Mihály né, 

1656. novemb. 22. 

Erdélyi Péternek kereszteltenek egy fiát Andrásnak, kereszt atyák 
ezek renddel: Székely Bódisár, Dobi György, Gyöngyösi Mihály, Eötvös 
Márton; kereszt anyák voltának ezek: Horváth ístvánné, Nisnai Istvánná. 

1657. szeptember 16. 
Gönczi Csizmadia Andrásnak kereszteltenek egy fiát Andrásnak; 

kereszt atyák voltának ezek: Gyöngyösi Mihály, Gönczi Ötvös István, 
Mérai János; kereszt anyák ezek voltának renddel: Dobi Györgyné, 
Tállyai Jánosné. 

1657. december 22. 

Szabó Jakabnak kereszteltenek egy fiát Györgynek; kereszt atyák 
ezek voltának: Gyöngyösi Mihály, Koncz György, kereszt anyák ezek 
voltának renddel: Dobi Györgyné, Masóczi Tamásné. 

1657. december 29. 
Nemzetes Udvarhelyi György uramnak kereszteltenek egy fiát 

Istvánnak; kereszt atyák ezek voltának: Czeglédi István uram, Masóczi 
Tamás, Gyöngyösi Mihály uram; kereszt anyák renddel: Czeglédi Ist
vánná, Masóczi Tamásné. 

1658. márczius 4. 
Gombkötő Istvánnak kereszteltenek egy fiát Jánosnak. Kereszt atyák 

voltának ezek: Czeglédi István, Gyöngyösi Mihály, Koncz György, Tasi 
Gombkötő Márton; kereszt anyák voltának ezek renddel: Gyarmathí 
Jánosné, Suták Péterné. 

1658. auguszt. 8. 
Szakács Jánosnak kereszteltenek egy leányt Susánnának. Kereszt 

atyák voltának ezek: Kolosvári Szabó János, Bodnár István, Szakács 
András, Kulcsár Mihály. Kereszt anyák voltának ezek renddel: Gyöngyösi 
Mihály né, Balogh Györgyné. 

1658. szeptemb. 18. 
Mándi Istvánnak kereszteltenek egy leányt Erzsébethnek. Kereszt 

atyák voltának ezek: Udvarhelyi György uram, Gyöngyösi Mihály, 
Komjáti János, kereszt anyák voltának ezek renddel: Udvarhelyi Györgyné, 
Matócsi Tamásné. 
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1659. február 18. (Helyesen 13.) 
Gyöngyösi Mihálynak kereszteltenek egy leányt Máriának. Kereszt 

atyák voltának ezek : Udvarhelyi György, Kassai István, Püspöki István; 
kereszt anyák voltának ezek renddel: Udvarhelyi Györgyné, Péter Deákné. 

1659. május 12. 
Szendi Ötvös Jánosnak kereszteltenek egy leányt Máriának. Kereszt 

atyák voltának ezek: Gyöngyösi Mihály, Ötvös István, Zemlényi János ; 
kereszt anyák voltának ezek: Gáli Györgyné, Tokai Mátyásné. 

1660. január 23. 
Gombkötő Istvánnak kereszteltenek egy leánt Máriának. Kereszt 

atyák voltának ezek: Gyöngyösi Mihály, Koncz György, Gombkötő 
Márton; kereszt anyák ezek voltak: Kisiri Andrásné, Kassai Istvánné 

1661. szeptember 13. 
Gyöngyösi Mihálynak kereszteltenek egy leányt Eörsébethnek. 

Kereszt atyák voltának: Udvarhelyi György, Püspöki István, Kassai 
István ; kereszt anyák ezek voltak : Udvarhelyi Györgyné, Sillak Péterné. 

J e g y z e t . A kassai ev. ref. egyház 1644-ben alakult meg. 
A XVII. századból, csodamódra, néhány évi keresztelési anyakönyv meg
maradt, nevezetesen: 1651. aug. 19-től 1664. deczember l-ig, tehát 
nem egészen 12 és 1;2 esztendőről. Az 1689. és 1690. évekről is van 
egyetlen levélnyi töredék. 

A mi ezekben a Gyöngyösyekről van, azt utolsó betűig kiírtam. 
12. J e g y z e t A költő bátyjának, Jánosnak volt a fia Mihály, 

a kiről ez okiratban szó van. Mihály fiai, János és István, a nemzetség
levél tanúsága szerint szintén Kassán laktak. Tudjuk, hogy Pál másik 
bátyja is egy darabig Kassán lakott, mielőtt Erdélybe költözött volna. 

Közli: Révész Kálmán. 

XIII. 

Gyöngyösy Mihály kezes-levele. 

Anno Domini 1659. die 18 mensis Mártii. 
Mi, nemes Abaujvármegyében, Szabad királyi Kassa városában 

lakozó Tállay János, Gjongiosy (GyöngyÖsy) Mihály és Gönczi Eötvös 
István, szabad akaratunk szerént valljuk ez mi levelünk rendiben, hogy 
az már megírt Abaujvármegyében és városban lakozó Zemleny János, 
nekünk jóakaró urunk, atj^ánkfia, az méltóságos öregbbik erdélyi feje-
delemasszonytul, tekintetes és nagyságos Lorantfy Susanna asszontul 
0 Ngátul, az tállyai pinczébül, Bátory-szőlő ó borát, vett meg ötven 
hordókkal, hordaját ötven-ötven magyar forintokon; mely boroknak az 
árában fizetett meg száz aranyakat, az többivel maradott adóssá, ugy-
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mint kétezerszáz és negyven magyar forintokkal. Mely megnevezett 
summájért, mi, felül megírt és megnevezett három személyek, lettünk 
kezesek az már megírt tekintetes és méltóságos fejedelemasszonnak 
ő ngának ilyen módon: hogy mi, megnevezett személyek, azon kétezer
száz és negyven forintoknak az felét, úgymint ezer és hetven forintokat, 
1660 esztendőbeli Károly napjára, simul et semel integre; — az más 
felét viszont, úgymint ezer és hetven magyar forintokat, azon megírt 
esztendőben" húshagyó kedden, in paratis készpénzül, minden emberi 
elmétül kigondolható akadályok nélkül, ml, felül már specificált szemé
lyek megadjuk és megfizetjük őnagyságának, maradékinak, vagy egy más, 
arra rendeltetett embernek. Etc. etc, (Kezességük biztosítására lekötik 
maguknak, feleségeiknek, gyermekeiknek, bárhol található ingatlan és 
ingó birtokát.) Melynek nagyobb bizonságára attuk ez kezünk írásával 
és pecsétünkkel megerősített levelünket. In Szántó, anno et die, ut supra. 

Tállyay János mp. Giöngösy Mihály mp. 
P. H. P. H. 

Gönczi Ötves István mp. 
P. H. 

13. J e g y z e t . (Kassai ev. ref. egyház levéltára 39. szám.) Ere
deti, egy íven,, az ív első lapján. Nedvességtől erősen megtámadott és 
szakadozott. A 3 gyürüpecset töredezett, legjobban a Gyöngyösié, valami 
határozott alakra vagy formára belőle következtetni nem lebet. Az a 
körülmény, hogy ez okmány a kassai egyház birtokába jutott, arra 
enged következtetni, hogy a szóbanforgó összeget, vagy annak egy 
részét, Lorántfy Zsuzsanna vagy IL Rákóczy György, a kassai egyházra 
cedálta, mely akkortájban fejezte be templomának építését.) 

1663. márczius 12. Kassa. 
Chernél György a kassai ref. egyház tagjait s patronusait inspektor 

és kurátor választó közgyűlésre összehívja, (Kassai ev. ref. egyház levél
tára, 50. sz.) 

Magyar. Eredeti, 1 íven, Chernél sajátkezű aláírásával és pecsété
vel, a hátlapon az egyház előkelőbb férfi- és nőtagjainak jegyzékével. 

Ebben van, a 12-ik helyen »Gyöngyösi Mihály uram«. 

Közli: Révész Kálmán. 

XIV. 

A Gatályi Gyöngyösyek osztálylevele. 
Alább megirt Atya-fiak ugymind elsőbén mi néhai nemzetes Molnár 

Mária Asszonytul született egy Testvérek Gyöngyösy Gábor, Mária 
Nemzetes Dolus János Ur Hitvese, Gyöngyösy Kata Újlaki Mihályné, 
Gyöngyösy Borbála Katalin Jánosné, Susanna, Dániel, László, mind
nyájan pedig néhai Gyöngyösy István Uram természet szerint való 
Gyermekei, más részrűl ismét a Póli Debora most említett Gyöngyösy 
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István Uram Özvegye, mind megnevezett Uramtul Származott neveletlen 
négy árváimnak, Józsefnek, Sámuelnek, Annának és Jánosnak természet 
szerint való Tutrixa és Curatrixa adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek 
illik, ezen osztály szerint való Levelünknek rendiben, hogy mi elébbent 
osztályukban Lett megsértődésünknek megorvoslására nézve tettük 
magunk között alább irt Jelles Coramizáló Uraknak jelenlétiekben ismét 
ujj osztályt, következendő mód szerint. 

Elsőben. Mind hogy az pályini Telekhez semmi Jussok nincsen 
második feleségétől Poli Deborától született néhai édes Atyánk Gyöngyösy 
István Uram árváinak, azért Lakó helyűi jutott az említett négy árvák
nak itten Gatályban tizenkilencz öl napkelet felül való soron, ezenfelül 
(azon) és az alább megirt földekkel, egy kert allyaval és rétekkel együtt, 
ezen Teleknek felső szomszédja Óndosin Lukács. 

Másodszor. Én nékem Gyöngyösy Lászlónak, mindd legkisebb 
atyafinak jutott ugyan itten Gatályban Atyai Curiában felső részen 
heted fél öli az atyai házzal és egyébb éppületekkel, ugy az alább megirt 
földekkel rétekkel és kert allyaval nem különben Lohács János job-
bágygyal edjütt. 

Harmadszor. Én nékem Gyöngyösy Borbálának jutott Lakó helyül 
nyil szerint ugyan azon Curiának középső részébül heted fél öli, a mint 
a mesdje s egyébb, meg mutatják az alább megirt földekkel, kert allyaval 
edjütt rétekkel és Köszöl János jobbágyai edjütt. 

Negyedszer. Én nekem Gyöngyösy Katának jutott ugyan azon 
említett Curiának alsó részében heted fél öli, kert allya földdel, ugy egyéb 
földekkel rétekkel és Szűcs Gyurka és Jolu János Mika Jobbágygyal edgyütt, 
ezt hozzá adván hogy én Gyöngyössy László tartozom az épületekből 
melyek most hetven Pforintra becsültettek, Gyöngyössy Gábor és Dániel 
testvér Atyámfiait ki fizetni a kamarát pedig hordgya el azt Gyöngyösy 
Gábor mivelhogy maga is fáradozott körülötte, különben is semmi 
épületek nem jutottak kegyelmének. 

Ötödször. Én nekem Gyöngyösy Gábornak jutott itten Lakó 
helyül Gatályban .az falu alsó végén azon Curiábul hat öli melynek 
felső szomszédja említett Poli Deboratul született Árváknak Curiájok 
vagy Lakó helyek és mivel kissebb a többi résznél tartozik én nekem 
Gyöngyösy Dániel a Mezőben boniflcalni három vékás földdel e mellett 
a kertallya földhöz is, mely a többinél kissebb tartoznak közönségesen a 
Pályinban felmaradt földekbül más fél vékás földet adni; jutott pedig én 
nekem is hasonló képen az alább megirt földekkel rétekkel és Ifjú 
Polini János Jobbágygyal edjüt. 

Hatodszor. Én nekem Gyöngyösy Dánielnek jutott ugyan itten 
Gatályban a falu felső végen Napkeleti Soron, Lakó helyül Bodmarofsky-
Telek, melly tizedfél Ölbül áll szomszédja pedig egy felül T. Bégányi 
László uram, más felül Marcsinszky Gyuri telkei vágynak, ugy mind 
azon által, a mennyiben a Gyöngyösy Gábor Lakó helyénél nagyobb, 
tartozom három vékás földdel bonificalni, a mezőben jutott pedig hasonló 
képen én nekem is az alább megirt földekkel, rétekkel, kert allyaval 
edjütt Fodor István jobbágy. 
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Hetedszer. Énnekem' Gyöngyösy Máriának jutott helyül Pályinban 
J. N. Ungh vármegyében Zádorszyky-Teleknek felső része, Zádor János 
jobbágygyal épületekkel és alább megirt földekkel, rétekkel edjütt. 

Nyolczadszor. Énnekem Gyöngyösy Zsuzsannának jutott Lakó helyül 
Pályinban Zádor István Telkének alsó része, Zádor Mihály jobbágygyal és 
az alább megirt földekkel és rétekkel edjütt, az épületek hozzá maradnak. 

Kilenczedszer, Gatályi, Konyusi, Ribnyiczei és Remetei erdőbeli 
successiot közre fenhattuk a Pályini erdőbeli Successioval edjütt. 

Mely e szerént közöttünk Titulált Urak előtt megesett osztályt ki 
ki közzülünk szentül és igazán száz- rénes forint Vinculum terhe alatt, 
mellyet csak egy szolga Biró is, az meg nem álló felen meg vehessen, 
megállani tartozván, ezen Dolognak nagyobb Bizonyságára és Erősségére 
adtuk ezen kezünk irássával, rész szerint kereszt vonásával megerősített 
Levelünket, Sig. Gatály. 18 Máj. 1780. 

> (Az összes egyezkedők aláírása és a leányok keze keresztvonása. 
Abban az időben a nemes leányok még nem igen tudtak irni.) 

14. J e g y z e t . Ez osztálylevelet tették magok közt költő Gyön
gyösy István unokájának szintén Istvánnak gyermekei. Ebből kitűnik, 
hogy legidősebb fia Gábor volt, mert korok szerint következnek ez okirat
ban az Örökösök. Kitűnik az is, hogy ez ágnak a sok gyerek folytán 
nagyon megoszlott vagyonkájuk. Egynek-egynek 70 — 80 vékás föld jutott 
Gatályban, egy-egy jobbágygyal. A többit a nagyapjok a költő István 
nevű íia rendesen elzálogosította. Az osztálylevélhez mellékelve van a 
pontos jegyzék minden egyes Örökösnek jutott vagyonról. Ezt azonban 
nagyobb terjedelme miatt fölöslegesnek tartom közölni, mert különben is 

'a családra vonatkozólag semmi fontosabb adat nincs benne. Gábor nem 
is maradt Gatályban, hanem Baranyába költözött, s ott dédanyja Baranyay 
Ilona után maradt, de elzálogosított rétjeit, földjeit iparkodott vissza
szerezni. Mily küzdelmes éíete volt, az kitűnik a következő okiratokból. 
Thuránszky József, János, Krasznay Antal, Thor day Gáspár a Baranyay ak 
révén rokonai üldözték a legjobban, mert nálok lévő zálogos földjeiket 
féltették tőle. De mig Gábor György nevű fia ügyvéd és assessor lett, 
a Gatályban maradt Gyöngyössyek egyszerű kisbirtokosok maradtak, 
mai napig is ott élnek s valamennyien reformátusok. György Gyöngyösy 
Gábor és Gulácsy Erzsébet legidősebb fia volt. 

XV. 

Gatályi Gyöngyösy Gábor zálogos levele. 

Aláb is megirt praesentibus recognoscalom adom tudtára mindenek
nek, az kiknek illik ezen Contractualis Levelemnek rendiben hogy én 
Gatályi Gyöngyösy Gábor Bizonyos szükségemtől vezettetve kénytelen 
voltam a Gatályi mezőn, a Bereti határ közelében levő 29 darab szántó
földemet, Bartók Mihály Gazda Embernek zálogba bocsátani 30 Magyarí 
flór id est flór harmintz, a mellyet is 13 esztendőkig Szabadosan bírhassa, 
illyen Condicio alat, hogy ha szaporítani s irtani fogja azokat a földeket, 
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én az árat az irtásnak a Summával edjűtt becsülettel leteszem. Én pedig 
Bartók Mihály magamat arra kötelezem, hogy a midőn már a hivatásnak 
ideje el fog jönni, a nominált földeket irtásokkal együtt, Sub poena 
Legati vissza adni s kezéhez resignálni Gyöngyösy Gábor Uramnak 
vagy Maradékainak tartozom. Melyről is adom ezen contractionalis 
Levelemet. Kezem X vonásával megerősítem Bartók Mihály. Gyöngyösy 
Gábor. 

Anno 1776. die 20 Januarii Gatály. 
15. J e g y z e t . Gatályi Gyöngyösy Gábor zálogos leveleié bizo

nyíték arra, hogy elzálogosítva gatályi birtokrészeit körülbelül ez idő
tájban ment Baranyába lakni, hogy ott sok küzdelem árán új otthont 
teremtsen magának. Curiája is volt, földjeit részint visszaperelte, részint 
visszaváltotta. Mily nagy küzdelmek közepette történt ez, erről a követ
kező okiratok beszélnek. Gábor már csak egyszerűen egy s-sel, Gyöngyösy-
nek irja magát. 

XVI. 

Tamikihallgatás jegyzőkönyve Gyöngyösy Gábort illető baranyai 
földbirtok ügyeben. 

Infrascriptis vigore praesentium recognoscimus et attestamur; quod 
nos anno die Locove infra notatis penes specialem spectabilis ac generosi 
Domini Sigismundi Bernáth de Bernáthfalva Cottus de Ungh subs. V. 
comitis Comissionem pro parte egregii Gabrielo Gyöngyösy sequentem 
secundum subnexa isthic Deutri puncta Collateralem peregerimus inqui-
sitionem. 

De eo utrum ? 
l.-mo. Tugya-é avagy hallotta-é a tanú, hogy túl a vizén levő 

Bolyomba helyheztetett Irtasföld, mely napkelettől nemzetes Turanszky 
Károly, déltől és nyugatról Torday Gáspár irtássá az árokig, felőlrül 
pedig Szent-Imrey Dávid urak szomszédságában esik, minek előtte kiirtotta, 
kinek birtokában lett légyen ? 

2.-do. Vallja meg a tanú, micsoda nevezetű Szugalyának hallotta 
neveztetni az darab földet ? 

3.-o. Igaz-é, hogy azon föld is, mely mostanában Thuránszky 
Károly ur birtokában vagyon, annak előtte kiirtatott volna ugyanezen 
nevezetű szugolyahoz tartatott légyen, de való-é hogy azt Báró Bemer 
eő Nagysága Néhay Gyöngyösy Istvántul az inquiráltatott Urnák nagy
atyjától megvévén, néhai Thuránszky József Urnák eladta ? 

4.-to. Hat azon darab föld, mely az Deutralis földnek felső oldalán 
levő situaltatik Szent-Imrey Dávid Ur birtokában vagyon, ugyanazon 
urnák birtokába hogy, micsoda módon esett. 

5.-to. Való-e hát, hogy a mostani deutralis Irtás-föld az felljebb 
említett Gyöngyösy István ur jussához tartozott ugyanazon Urnák 
curiája után való légyen. 

6.-to. Hát azon irtás rét, mely is az felljebb nevezett Thuránszky 
Károly ur földjén tul szomszédságába helyeztetve vagyon, Faji Iván 
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Baranyi-lakos kiirtatta, való-é, hogy ugyanaz deutralis Földhez való micsoda 
nevezetű szugolyához tartatott ? 

7.-mo. Emlékezik-e a tanú ki irtotta ki azon földet, s hány 
esztendeig bírta, hogy szállott az inquiráltató ur birtokában ? 

8.-V0. Nem de nem Horodi Iván azt kiirtván csak munkája után, 
nem pedig telke után birta ? 

Primus testis, Senior Joannes Balla Annorum circiter 60. Incola 
Baranyensis adjuratus examinatus, fassus est ad prinum. Jól tugya a 
tanú hogy a deutralis föld, minekelőtte most legközelebb kiirtatott volna 
Báró Bemer eő Nagysága birtoka alatt volt, ad 2.-dum a miolta említi 
a tanú azon deutralis földet, mindég Gyöngyösy-Szugolyának neveztetni 
hallotta, sőtt az fatens apja is nem egyszer mondotta, hogy az deutralis 
rész Gyöngyösyeknek jutott osztályában; ad tertium. Igaz az, hogy a 
mely föld mostanában Thuránszky Károly ur birtokában vagyon, minek
előtte kiirtatott volna, az fellyebb emiitett Gyöngyösy nevezetű Szugolyá
hoz tartozott, de azt Báró Bemer kitől vette légyen azt nem tugya, 
hogy pedig ez most említett eő Nagysága néhai Thuránszky József 
urnák eladta, azt jól tugya, mivel az alkalmatossággal maga is jelen volt; 
ad quartum. Jól tugya a tanú, hogy azon föld Szent-Imrey Dávidnak 
Gyöngyösy famíliája után lett osztály szerint is igy Gyöngyösy jus után 
esett birtokában, mivel az most említett Szent-Imrey eleje Gyöngyösy 
famíliába házasodott. Ad quintum. Való az is, hogy a deutralis földet 
Gyöngyösy István az inquiráltató urnák nagyatyja úgymint curiája 
titán való földet birta, mivel ezt sokaktól hallotta. Ad sextum. Azon 
irtás rét is, mely az már nevezett Thuránszky Károly fölgyével 
szomszédságba helyheztetve vagyon, áztat Faj Iván bárányi lakos kiirtotta, 
való az is, hogy azon föld is a deutralis földhöz tartozott, s áztat 
mindétig az már nevezett Gyöngyössy-Szugolyához számláltatott; s 
tartozni hallotta. Ad. 7.-mum. Jól emlékszik a tanú, hogy a deutralis 
földet mintegy nyolcz esztendőknek elfolyása alatt használta, annak utánna 
pedig mind az inquiráltató Urnák eladta, azóta pedig mind ez ideig az 
inquiráltató ur békességesen használja, azt jól tugya. 8.-um. Tugya a 
tanú jól, hogy a most nevezett Horody János a deutralis földet kiirtván 
azt csak ugy mint irtás földet és így a maga munkája után birta, mivel 
az nem telke után való föld. 

Secundus testis Ladislaus Danko annorum circiter 70. Incola 
Kereknyensis adjuratus examinatus fassus est ad 1-mum confirmat fassio-
nem primi ex totó, ad 2.-dum eaque, ad 3.-um nihil, ad 4.-tum Coheren-
ter in omnibus cum primo, ad 5.-tum nihil, ad 6.-tum nihil, ad 7.-mum 
confirmat primi fassionem ex totó, ad 8.-vum eaque. 

Tertius testis Junior Joannes Balla annorum circiter 46. Incola 
Baranyensis adjuratus examinatus fassus est ad l.-mum et 2.-um in 
omnibus cum primo concordat, ad 3.-um eaque confirmat fassionem 
deempto eo, hogy a Fatens Báró Bemer Thuránszky József urnák tett 
eladása alkalmatosságával nem volt jelen, ad 4.-tum concordat cum 
primo, deempto eo, hogy azt nem tudgya, hogy Szent-Imrey eleje 
Gyöngyössy famíliából házasodott-e vagy sem, ad 5.-tum eaque, confirmat 
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fassionem primi, ad sextum aequaliter cum primo deempto, hogy azon 
Irtásnak, amelyet Faj Iván kiirtott csak fele az deutralis földhöz és így 
a Gyöngyösy Szugolyához tartozott majd felét pedig az erdőből irtotta 
ki, ad 7.-um confirmat primi testis fassionem, ad 8.-vum eaque omnia. 

Ouartus testis Petrunyo Ilko annorum circiter 44 incola Bárányén sis 
adjuratus examinatus fassus est ad l.-mum et 2.-dum confirmat ex totó 
primi fassionem, ad 3.-ium confirmat fassionem tertii, ad 4.-tum eaque 
tertii, ad 5.-tum nihil, ad 6.-tum cohaerenter cum tertio, ad 7.-um et 
8.-tavum cohaeret cum fassiones primi ex totó. 

Quintus testis Andreas Ballá annorum circiter 40 incola Bara-
nyensis adjuratus examinatus fassus est ad l.-mum et 2.-dum cohae
renter cum primo in omnibus, ad 3.-um confirmat per omnia fassionem 
tertii testis, ad 4.-tum confirmat ex totó primi, ad 5.-tum eaque ad 
6.-tum tertii testis fassionem confirmat, ad 7.-um et 8.-um primi con
firmat per omnia fassionem. 

Super qua per nos peracter inquisitionis series praesentes nostras 
extradedimus Litteras Testimoniales. Baranya, Die 29. Januarii 1791, 
Stephanus Thuranszky Cottus Ungh Judlium. Josephus Kovács ejusdem 
Cottus Ordinarius Jurassor. 

16. J e g y z e t . Ez okirat egyike azoknak, a mely Gyöngyösy 
Gábor küzdelmét mutatja baranyai birtoka után. Kitűnik ebből, hogy 
Gábor a költő fiának unokája. Bizonyos réteket, földeket még akkor is 
»Gyöngyössy-Zugoly-neik« neveztek Baranyában, noha ott Gyöngyosyek 
már régen nem laktak. Ebből az is látszik, hogy a Gyöngyosyek 
Baranyay Ilonától származott ágának e helységben curiájok, nemesi 
lakóházok is volt. 

XVII. 

Gyöngyösy Gábor egyezkedő-levele. 

Én alább irtt praesentibus recognoscálom és adom tudtára min 
deneknek az kiknek illik ezen bizonyság Levelemnek rendiben, hogy én 
elmúlhatatlan szükségemtől viseltetvén kénteleníttetem már nem lévén 
mihez nyúlni azon 2 Darabbul áló Szántó földet az mellyet csak ugyan 
magam attam volt el Nemes Literaty Istvánnak, ámbár azon Földekhez 
Sémi igaz jussom nem lévén, hanem valóságos Gyöngyösy-Jus volna 
mostanában Tilulált Literaty urnák elmaradott özvegyétül vissza váltot
tam Nemes Fekete Borbála Asszonytul ugyan csak itten F. Bárányi 
Határban Nemzetes Thuranszky István Ur kertjének végiben a Sántzon. 
Felső Szomszédja Nemzetes Vziő Krasznay Antal Ur, alsó pedig Szent-
Imrei Gáspár a másik pedig Tul a Tón a Falu mellett Nemzetes 
Krasznay Gáspár Urnák elsáncolt kenderes földje mellett felső Szom
szédja Elek Györgyné Asszony, alsó pedig Nemes Krasznay Ur már 
meg nevezett Sántca. Huszonöt váltó forintokon idest 25 vfrtohon és 
ezenkivül 2 köböl Gabonáért attam által Nemes Gyöngyösy Gábor 
Eöcsémnek, ugy mint tulajdon jusát, minthogy azon 2. Darab Szántó 
földek pör által még az Istenben megnyugott Szent Imrey Zabó Ferenc 
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Báttyám uram éltétül ólta mind e mai napig is, azért hát ha a Törvény
nek vége szakadna és a liquidatio mi rajtunk maradna, azon 25 vfrtot 
és 2. köböl Gabonának az ára is melly is 8. 8. márjásával számláltat
ván, azt is vissza fizetni köteleztetem. Legatarusaim és maradékim is 
tartoznak a szerint acceptalni. Mely dolognak nagyobb bizonyságára 
adom ezen Levelemet saját kezem vonásával megerősítvén. Sig. F. Baranya 
17-a feb. 1799. Szent-Imrey Zabó Dávid, saját kezű vonása. 

17. J e g y z e t . Ez is egyike azoknak az iratoknak, a mely 
Gyöngyösy Gábor küzdelmeit bizonyítja, a ki elzálogosított és lefoglalt, 
Baranyában levő és rászálló földjeit részint per, részint békés egyezke
dés utján visszaszerezte. Ezt az okiratot azért közlöm, mert ebből is 
bizonyítható, hogy rokonságban volt a Szent-Imreyekkel, a kik közül 
Gáspár a költő leányát, Borbálát vette feleségül, mint az a Nagy Ist
vántól közlött oklevelekből is látszik. 

XVIII. 

Okirat Gyöngyösy Gábor üldöztetéséről. 
Mi alább megírtak adjuk tudtára mindeneknek a kiknek illik ezen 

levelünknek rendibenn, hogy miolta felső Baranyábann ezen Tekintetes 
Nemes Ungh Vármegyében hellyheztetett helysegbenn Nemes Gyöngyösy 
Gábor úr Nemes és Nemzetes János és Jósef Thuránszky Uraiméktól 
Pignoratio és Successionalis fundussát, mellyet még édes Attya éltében 
tett Investigatio mellett ugy mint Gyöngyösy István úr több elzálogosí
tott jószágokkal együtt törvényessen keresett, és tsak ugyan Judicialiter 
(ut sub A continetur) azok közül ketteje a fundusok közül, egyike 
Gyöngyösy Gábor urnák, a másik pedig Ladányi Uramnak mint Attya-
finak defuncto Domino Stephano Gyöngyösy resignáltatott és per manus 
bocsájtátott; tehát azolta, miolta Baranyába ment lakni, nintsem meg
maradandó lakó hellyé Nemzetes Gyöngyössy Uramnak Thuránszky 
János és József Uraméktól, kik is utolsó Ínségre juttatták : a mi több 
Thuránszky János úr, fellyebb titulált Gyöngyösy Gábor Uramat 
6 napig lánízon nemes lettére tartotta, sőt még kementzét is fűtetett 
vele, mellyet midőn keresni iparkodott elegendő tanuknak bizonyságai 
mellett minden iparkodásai Füstben botsájtattak a' törvényt eszközlő, 
és folytatók által, egy szóval az igazságát semmivé tették, 's eltemet
ték : földjeitől, rétjeitől megfosztották, hogy ha vált is rétet mint jussa 
lévén a' váltáshoz erőszakosan Nemes Gyöngyösy Gábor Uramtól elve
szik, sőt még pénzét se adják vissza, marháját behajtják ok nélkül, 
vexálják. mint hatalmasok, semmire hozták. Igaz ugyan, hogy Thuránszky 
Jósef Uram halála után Thuránszky János Úr is üldözéseitől megszűnt, 
midőn már számtalan károkat hatalmassan okozott volna a' fellyebb írt 
urnák. Már most a mi kis funduskája vagyon is még egy néhány kevés 
földetske, tehát Nemzetes Torday Gáspár Úr Krasznay Antal Úrral 
ellene hatalmaskodnak, sőt még a' jámbor embert páltza veréssel is 
fenyegetik: Torday Uram pedig mindenütt utolsó romlására iparkodik; 
a' mint is már 30 kereszt gabonáját a' saját földéről, hogy nékie ne 
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tulajdoníttasson az violentia, az jobbágya tsüréhez hordatta, mivel az 
igazság útja azt hozná magával, hogy az üldözésbe vett embernek 
segedelmet kellessen adni, adjuk mi is ezen kezünk írásával megerősített 
testimoniális levelünket, sőt ha úgy kívántatik hüttel is megbizonyítjuk. 

Ungh die 16-a Juny 1799. 
Gulácsy Jósef mp. 

Szent Imrey Gáspár mp. Literati Sámuel X 
18. J e g y z e t . KorfestŐ tartalmánál fogva is érdekes okirat. 

Bizonyság reá, mennyire ragaszkodtak őseink minden talpalattnyi föld
jükhöz. Egyenesen ellene törtek Gyöngyösy Gábornak, hogy Baranyá
ban maradása ne legyen — még pedig saját atyjafiai, mert az üldözők 
a Baranyay család révén vérrokonságban voltak Gyöngyösy Gáborral. 
Mellette állottak e nagy ínségében a Szent-Imreyek, a kiknek eleje 
Gyöngyösy leányt vett feleségül, Gulácsy József, a kinek leányát később 
feleségül vette. Gábornak legidősebb fia György, az én nagyapám volt, 
a kiről a következő okiratok szólanak. 

XIX. 

Intőiével Gyöngyösy Györgynek. 

Nemzetes uram! 

Tekintetes Pálóczi Horváth Mária Asszony, néhai Tekintetes Mokcsai 
Mokcsay Pál Urnák özvegye mi általunk Nemzetes Uramat az iránt 
Törvényesen inteti. Hogy itten Jenkén Tekintetes Nemes Ungh vármegyében 
hellyheztetett Hellységben Nemzetes Uram tegnapi napon a Gyöngyösy neve
zetű Curiára ellenség formába Puskákkal, Botokkal és egyébb vérengző 
fegyverekkel, feles részeg emberekkel véletlenül reá rohanván, a melly 
Ingó vagy Ingatlan Jószágait az Intető Asszonynak nevezetesen, szénáját, 
szalmáját, zsendellyét, fáját, köveit, Épületjeit és egyébb néven neve-
zendőket, mint sajátjait, sőt a fundusait is Törvénytelenül maga hatal
mával elfoglalta, azokat általunk adgya vissza, különben az Intető 
assszony valamint kárának ugy sérelmének orvoslására minden utakat és 
módokat, a melly eket akár a Természeti akár a Hazai törvények meg
engednek, megenged magának s fentartja; addig pedig azon tulajdonainak 
tartóztatásától és használásától tiltja. A minthogy mi is Törvényes 
Kötelességünk szerént Nemzetes Uramat az előszámlálattak kiadására 
Törvényesen intjük és azoknak tartóztatásától tiltjuk; erről való Bizonyság 
Levelet az intető asszonynak részint annak üdgyében ki adván. Költ 
Ungváron. Böjt más hava 24-ik napján 1809. esztendőben. Nemzetes 
Uramnak, kész, köteles szolgája Tighei Csathó Pál Nemes Ungh vár
megyének Fő sz. Bírája, Papanek József a Nemes Vármegye esküttye. 

19. J e g y z e t . Ez okirat a következő okirattal együtt magyarázza 
és elmondja nagyatyám György harczias fellépését és annak okait. Ezek 
valamint az előbbi okiratok azt is bizonyítják, hogy e nemzetietlen kor 
hivatalos írásait tősgyökeresebb magyarsággal irták, mint a mai időben. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XV. 15 
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XX. 
Gyöngyösy György önvédelme. 

Drága Tekintetes Fő Szolgabíró Ur! 

Érdemem felett kiváltképen való, tiszteletemre méltó Uram. 
Tettes Pálóczy Horváth Mária asszony néhai Tettes Mokcsai Pál 

ur özvegye részére költ és vélünk közlött intő levelét, a mely által int 
bennünket, hogy a sok esztendőktől Törvényesen keresett Curiánkon levő 
ingó Jószágát, nevezetesen szénáját, szalmáját, zsendelyét, fáját, köveit, 
épülettyeit, sőt valami fundusát is adnánk ki a Tisztelt asszonynak, 
alázatosan a mi válaszunkat teszszük ekképen, úgymint: a mi illeti 
ingó javait, azok a tisztelt asszonyé, tehát elegendő ideje volt a tisztelt 
asszonynak kihordatni, annál is inkább, mivel bizonyos lehetett abba, 
hogy itt helye nem lészen tovább csak a pernek reviziójáig, de a Tisztelt 
Asszony, melyet fájdalommal kénytelenittetünk kinyilatkoztatni, más 
törvénytelen cselekedetekben iparkodott; ugy mint a Curiánkon levő 
megbecsült és részünkre elfoglalt, de a Biróság által sequestrumba lévő 
épületeinket és kerteléseinket rontotta és pusztította, tetemes kárunkkal, 
szörnyűség! melyet ellenség sem tett volna. Hallatlan dolog, mert minden 
keresztény ember, valamint felső ugy alsó renden levő, a ki ezen pusztí
tást tekintette, csodálkozott és szánakozott a Tisztelt asszony által 
elkövetett kárunkon. Mi ezen nagyon megkeseredvén, némely atyafiakkal, 
minekutánna a Tettes Biróság e curiális fundusunkat a sequestrum alól 
feloldozta, tovább nem tűrhettük és a mit itt találtunk sequestráltuk. 
De mindazonáltal a mi itt találtatott és a mi tisztelt asszonyé volna, mint 
zsindelyét, fáját, köveit, szalmáját a Tettes asszonynak kiadni örömest 
készek vagyunk azon esetben, ha ő kigyelme csináltatta azon házacskát, 
ólat palánkból való kerteléseket és csűrt, melyek megbecsültettek és 
részünkre az exequens judicium által exequáltattak és a melyeket ő 
kegyelme törvénytelenül és igazságtalanul mint Arendásné lerontatott és 
elhordatott Curiánkról legelébb felállítsa és csináltassa meg vagy pedig 
az executiaíis seriesbe feljegyzett becsárát tegye le, minden haladék nélkül, 
elvitetheti, különben máskép ki nem adjuk és nem is kívánhatja tőlünk. 

A mi illeti az Intő-Levélbe kitett azon szavakat: épülettyeinek és 
fundusainak visszaadását, arról ne is álmadozzon a Tisztelt asszony, mert 
mink azt számos esztendőkön folytatott Törvénykezések által nem kevés 
költséggel megnyertük és a sequestrum alól való feloldoztatása után, 
mint tulajdon saját jószágunkat elvettük letévén ezekért ő kegyelmét 
illető summa pénzt, miért nem tetszik a Tettes asszonynak felvenni azon 
summát az exequens Birótól, a melylyel meg volt kinálva. Ott vagyon 
az exequens Biró Úr kezénél. Ezt felveheti és régen felvehette volna; 
égbe kiáltó vétek, megkelletik vallanunk, mely szörnyűképen rontani 
iparkodik minket szegényeket, holott egy körömnyi igazsága sincs. 

Fontollya meg Tettes Mokcsay Pál özvegye Tettes Pálóczi Horváth 
Mária asszony a maga törvénytelen tetteit, mert ugyanis ha a Tettes 
exequens Judicium által tanú vallásokból kitudott liquidatio a tisztelt 
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Asszonynak nem tetszett, miért nem liquidált, holott az executio alkal
matosságával megkérdeztetett mint az investitionalis> mint a melioratio-
nalis summát illetőleg, erre a tekintetes asszony azt felelte, hogy mit 
liquidáljon, s igy kénytelen volt az exequens Bíróság a Tisztelt asszony 
részéről munkálkodni, a melylyel nem tartozott volna, elhivatván a hely
ségbélieket sub deposito jurando jure tudakozta minemű épületeket és jobbí
tásokat tett légyen a tisztelt Asszony. Azután néhai Pálóczi Horváth Gábor 
mind feljegyezte és közlötte eskütt társával, ha nincs-e valami kifogása, 
minthogy semmi kifogást ellene nem tett, a tisztelt asszony helybe hagyta. 

E meglévén, Curialis funduson levő épületek becsléséhez fogott a 
tettes exequens Judicium, mely becsű szintén közöltetett a Tettes asszony
nyal. Azt is helyben hagyta a Tettes asszony azzal a declaratióval, 
hogy ezeket a Tettes exequens Judiciumra bizza, a mint megbecsüli, 
abba megegyezik, mig most mint Hazánk Törvényei megvetésével, mint 
Birói hatalmának megaláztatásával és ezen munkájának semmibe tartá-
ával az már felemiitett épületeket rontani és pusztítani bátorkodott. 

20. J e g y z e t . Ez okirat hivatalos alakban nincs meg, azt 
Gyöngyösy György nagyatyám természetesen az intő főszolgabírónak 
küldte. De megvan eredeti fogalmazása, a mit a főszolgabíró eredeti, 
hivatalos levelének hátára, oldalára saját kezével írt. A kelet is hiány
zik, de bizonyos, hogy nem sokkal az intőlevél után kelt az okirat. 
Gyöngyösy György saját kezével ugyancsak ez intőlevélre feljegyezte 
a következő okirat-másolatot: »E folyó esztendő február 4-ikétől fogva 
az akkor ő kegyelme által recognoscaltatott és obiigáltatott arendárius 
contractus tenoré szerint, eképen következik: Alább praesentibus maga
mat obiigálom, hogy azon curialis fundusért, házért, ólért, csűrért, 
melyet nemzetes Gyöngyösy Dániel után töllem exequált Gyöngyösy 
György, hogy ottan holmi mobiliam depositaltattak, adok egy holnapra 
mai naptól öt Renus forintot, addig mig a sequestrum alatt ezen Curialis 
fundus lenne és a perem nem revidiáltatna a Sedrián. Hogy ha pedig 
több idő telne a revisióig, szinte más holnapra is obligálok öt rénus 
forintot és anticipato leteszek. Költ Jenkén 1809 Die 4-ta Februarii. 
Pálóczi Horváth Mária Coram me Thomas Szerentsy de Szigeth. Cottus 
de Ungh eadem Judlium exequente Judice.« Ez bizonyítja, hogy György 
Dániel halála után, a ki a költő dédunokája volt, Gábornak öcscse, 
kereste és elfoglalta a kúriát, a mely Péter magvaszakadtával ez ágra 
visszaszállott. 

XXI. 

Gyöngyösy László keresztlevele. 

Extractus matriculo Babtisatorum Parochialis Ecclesiae R. Catho-
Hcae Oppidi Ungvár. 

Anno Domini milesimo Octingentesimo Decimo Nono die Decima 
Április Josephus Lintzy Parochus et Diaconus babtisavit infantem legi-
timum Ladislaum e Parentibus D. Georgio Gyöngyösy Helvét. Confes-
sioni addicto et matre R. Catholica Elisabethaaszna Kry in Possessione 

15* 
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Baranya progenitum. Levantibus D. Stephano Petrovay et Barbara Petro-
vay, Josephus Lintzy Diaconus et Parochus Ungvári ensis. 

21. J e g y z e t . Gyöngyösy György legidősebb fia Gyöngyösy 
László volt, ügyvéd és negyvennyolczas honvéd s az én atyám. Nagy
anyám a katholikusoknál kereszteltette, e miatt nagy családi viszály
kodás volt. Megismétlődött a Gyöngyösyek történetében másodszor, hogy 
a gatályi ág elidegenedett a nagyobb rangra emelkedett és katholikussá 
válni kezdő ungi ágtól. Kapossy Jánosné Gyöngyösy Borbála 8 éves 
koromban Gatályban szemrehányásokat tett e miatt édes apámnak, s 
engem egyenesen Sáros-Patakra akart vinni iskolába. De apám ebbe, 
minthogy egyetlen gyerek voltam, bele nem egyezett és csöndes nyuga
lommal hallgatta nagynénje szemrehányásait. Apám református maradt 
életében, öccse Imre budapesti ügyvéd is mint református halt meg. 

XXII. 

Quietantia. 
Super 700. id est Septingentis scepusiacis Ulnis Telae, et 199. 

id est Centum nonaginta novem libris lini, quas subditi successorum 
Károlyianorum Hollo-Lomniczenses Nobis successoribus Itlustrissimae 
Baronissae Theresiae Károlyi ad rationem restantis nobis competentis 
Obtingentiae sub hodierno effective extradederunt et siquidem totam 
hodiedum nobis competentem obtingentiam nunc nobis extradare nequeant, 
eosdem usque plenariam nostri excontentationem et ineundum Computum 
hisce super prostitis interimaliter quietamus. Sig. Holló Lomnitz die 25.a 
octobris 1830. Id est 700. Ulnis Telae, et 199 libris lini. Georgius 
Gyöngyösy de Gatály qua Elisabethae Krasznay pleni potentiarius mp. 
Stephanus Krasznay qua pronuncu-patae Illustrissimae Theresiae Károlyi 
directi successores. mp. 

Coram me Ladislao Mauks de Farkasfalva Commitatus Sárossiensis 
Tabulae Judiciariae Assessore, correcturam in Septingentis Ulnis recognos-
cente. Coram me Jakobo Ganovszky. 

22. J e g y z e t . Ez okiratot azért közlöm, mert szintén bizonyíték 
reá, hogy Gyöngyösy György, Gábor legidősebb fiai nagyatyám a gatályi 
Gyöngy ösy ékből származott, mert magát Gatályi Gyöngyösy Györgynek 
írja. Mint Krasznay Erzsébet meghatalmazottja irta alá ez okiratot, a ki 
felesége volt és az én nagyanyám. 

XXIII. 

Gyöngyösy György zálogos levele. 
Alul írt megismerem és adom tudtára mindeneknek, az kiknek 

illik ezen Zálogos Levelem rendiben, hogy én az néhai nemzetes Gyön
gyösy János magva szakadtával osztály szerint jutott Gatályban, ezen 
tettes Zemplén vármegyében kebelezett helységében Katalin Jánosné és 
Kovács Susánna nemes Kiss Imre hitvese szomszédságában levő belső 
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birtokomat mai naptól olta elzálogosítottam és birtokába bocsátottam 
húszon négy rénes frtokban ezüst pénzbe ntes Kovács Susánnának húgom
nak és hitvesének ntes Kiss Imre urnák tizenhat azaz 16 esztendeig 
birni és felhasználni oly feltétel alatt, hogy a nevezett belső birtokot 
szabadon bírhassa és successori bírhassák, eltelvén pedig az 16 Esztendők 
tartozik és tartoznak a fenemiitett vevők azon belső fundusomat barát
ságos promonitióra kiereszteni, kibocsátani 25 frt kötés alatt, mely az 
adósság utján megveendő akármely Törvényes biróság előtt. Az erictiot 
magamra és successorímra felválaltam. Melynek állandóbb voltára és meg
maradására adtam ezen Zálogos Levelemet saját nevem aláírásával meg
erősítve. Költ Gatályban, September hava 28-ikán 1832. Gyöngyösy György. 

23. J e g y z e t . Ez okirat bizonyítja, hogy Gyöngyösy György 
mint a költő legidősebb fiának egyenes és mindig legidősebb sarjadéktól 
származott ivadéka Gatályban Gyöngyösy János magvaszakadtaval ott 
örökölt is. A közlött okiratokból látható a költő családjának leszárma
zása a mai napig, s véglegesen el van döntve az a kérdés, hogy a sok 
közül melyik Gyöngyösy családból származott. Ez a család a máig is 
élő Gyöngyösy-Horváth család. 

24. J e g y z e t . A költő anyja és a sárost Gyöngyösyek. 
Itt kell egy rendkívüli fontos és a legnagyobb valószínűséggel biró 
feltevésemet megemlítenem. Az 1754-ben kelt »Nemzetség-levél« 
kiállítói szorul szóra ezeket írják: »mely Jánosnak feleségétől néhai 
nemes és nemzetes Deák Katalintól voltának fiai: János, Pál, István, 
Ferencz és László, kik közül Jánosnak voltának fiai: János, Pál, 
István, Ferencz és László.« Deák Katalin ura az 1624-ik évben 
kelt, leleszi konventtől kiállított zálogos levelet, 1630-ik esztendőben 
királyilag megerősíttette. (Lásd a Il-ik számú okiratot.) Lehetetlen
ségnek látszik, hogy annak a Jánosnak, a ki még 1630-ban élt 
olyan unokája legyen, a ki 1656-ban írt végrendeletében magát 
»számos esztendős voltú«-nak mondja, a miből világosan követ
kezik, hogy nagy, öreg kort ért. (Lásd a költő apjának végrende
letét.) Megerősíti e gyanításomat az a körülmény is, hogy a 
»Nemzetség-Levélben« e két egymás után következő Jánosnak a 
születés sorja szerint is teljesen egyező nevű fiai voltak, ez fölötte 
valószínűtlen és különös véletlenség lenne. Itt vagy a »Nemzetség
levél« hivatalos kiállítói tévedtek vagy, a mi még valószínűbb, a 
másoló tévedése lesz ez, a ki egy Jánosból kettőt csinált. E nem
zetség-levél ugyanis nem eredetiben, de Gyöngyösy Gábor peres 
iratai között mint másolat maradt meg. Ez azért is bizonyosnak 
látszik, mert a nemességszerző György rokona Mihály 1593-ban 
még élt a nemes-levél szerint, de élnie kellett 1595-ban is, a mikor 
a nemes-levelet Zemplénben, e zemplémmegyei városban meg
hirdették. Bárhogy is számítgassuk az időt, lehetetlenség, nem futja 
az emberi élet törvényei szerint, hogy Mihálynak 1656-ban már 
öreg, számos esztendős voltu, mondjuk 60—65 vagy még több 
éves unokája legyen. De ebből az a fontos tény következik, hogy 
a költő édes anyja: Deák Kata. Ezt családi hagyományaink is 
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úgy állítják. A Deák-család ungmegyei kiterjedt nemes-had. E fel
tevésemet azért írom itt meg e jegyzetben, mert az okirat ellenem 
látszik bizonyítani, de meggyőződésem szerint csak látszik! 

Végül megemlítem, hogy a Gyöngyösy-család Sáros megyében 
is elterjedt. A Gyöngyösyek közül Eperjesen és környékén sokan 
laktak a XVII-ik és XVIII-ik században és több sárosmegyei család
dal rokonságba kerültek. 

1636-ik esztendőből az eperjesi megyei levéltárban megvannak 
egy polgári per (processus civilis) actái, a mit Sarudy András 
folytatott Gyöngyösy András ellen. Erről a Gyöngyösy Andrásról 
a nemzetség-levél nem emlékezik meg, mert leginkább az elsőszülöt
tek ivadékairól szól vagy a saját bizonyító czélja szerint emlegeti 
á Gyöngyösyeket, de Nagy Iván okiratot is közöl róla. Ternye 
sárosmegyei községben levő birtok miatt atyafiságos pert folytattak. 
Mert hogy atyafiak voltak, azt nem csak ez a per bizonyítja, de 
igazolja az 1680-ból való instanczia, ugyancsak az eperjesi levél
tárban, a mit a költő bátyjának, Jánosnak özvegye Sarudy Judit 
adott be Makri Mihály ellen birtokháborítás miatt. Andrásnak 
birtokai voltak Kelecsény-ben, Strázsán, egy 1658-ban kelt örök
bevallás (fassio perennalis) szerint Jánosnak curiája volt Péchfalun, 
Enyiczkén tanyája (praedium.) 1719-ben Gyöngyösy Anna pert foly
tat Bornemissza István ellen a Ternyin levő részbirtokok és 
majorsága miatt, a ki ezeket rokonsága czímén lefoglalta. 1687-ben 
a költő unokaöccse János, az idősebb János fia, szintén perben 
állott testvéreivel Gyöngyösy Annával. Balpataky Istvánnéval és 
Erzsébettel, Zuberánszky Andrásnéval a ternyei »bónum« és néhai 
Sarudy Gusztáv curiája miatt. Ez okiratok mind megvannak az 
eperjesi megyei levéltárban. 

25. J e g y z e t . Az eperjesi városi levéltárból került okirat
ban, a melyet a többiek között a maga helyén közöltünk, a 
Gyöngyösyek eperjesi háza a kiállító tollhibájából a Winkler-Zeilen 
lett volna. Ilyen nevű sor azonban sohasem volt Eperjesen, hanem 
igen is volt Winter-Zeile; tudniillik a Fő-utcza nem napos, északi 
oldalát, a hol a mai napig a Városháza van, nevezték így. Mint
hogy e soron végig régi házak vannak, a melyeknek csak külsejét 
újították meg, a Gyöngyösyek háza kis változással máig is meg 
van. A költő itt töltötte gyermekkorának egy részét, s majdnem 
egész ifjúságát. 

Megemlítem azt is, hogy a családi hagyományok szerint 
Gyöngyösje István, a költő, dalt írt a Gyöngyösy ékről, a melynek 
azonban csak két sorára emlékszem. Ez a két sor a következő: 

Gyöngyösynek gyöngy a neve, 
Gyöngygyei ékes e süvege. 

Hogy csakugyan a költőtől való volt-e ez a dal, azt ma 
bajos volna bebizonyítani, de mint jellemző körülményt érdekesnek 
látom ezt is megemlíteni. DR. GyöNGYöSY LÁSZLÓ. 


