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ADATOK GYÖNGYÖSY ISTVÁN ÉLETÉHEZ. 
(Második közlemény.) 

Gyöngyösy-zugoly, Gyöngyösy-rét. 

Egy kép rajzolódik szemünk elé a dohosszagú okirat halványuló 
betűiből. Megelevenedik lelki szemünk előtt a régi világ czivakodó 
nemeseivel, a kik bármiiyen összetartok a rokoni és barátságos össze
jöveteleknél, mihelyt földről s terméséről, zabról, szénáról vagy egyéb 
veteményről, erdőről, rétről, kaszálóról van szó, jussal vagy jus nélkül 
is hozzányúlnak, birtokába veszik s megkezdődik a perlekedés. Ebben 
a jobbágy se külömb urainál. Különösen a másutt lakó nemes urak 
földjének, rétjének, erdejének nekimegy, s bizonykodik nagy alázatos
sággal : néki megengedték kaszálni, használni, elhordani. Legfeljebb 
perlekedni nem perlekedik, mert úgyis hiába tenné, semmi joga sincsen 
hozzá. Megyén ez egy darabig, de az igaz tulajdonos se hagyja magát 
ám egykönnyen! Megkezdődik a harcz a vérszerint való atyafiak 
között is. A kezdet az, hogy instantiát adnak be a nemes vármegyéhez, 
a kinek Ordinarius szolgabírája kiszáll a küzdők helységébe rendszerint 
esküdt urammal egyetemben. Vizsgálatot indít, tanukat hallgat ki, hogy 
megállapítsa, kié a föld, a rét, az erdő, mező, a puszta hely (a hol 
tudnillik már lakóház sincsen). 

így szállt Havassy Mihály 1706-ik esztendőben Bornemisza Pál 
esküdt urammal Nemes és Vitézlő Gyöngyösy István Úr és Gyöngyösy 
Borbála Asszony ő kegyelmeik instantiájára Tekintetes Nemes és Nem
zetes Csicseri Orosz Ádám Vice-ispán comisiója mellett az inquisitio 
végben vitelére Baranyába ezen Nemes Ungh vármegyében helyheztetett 
községbe. 

Nagy dologról volt szó. Puszta házhelyét a nemrég elhalt költő
alispán dohánytermelésre is használta, s ott »dohány száraztó hajléka« 
is volt. Inquirálni kellett, vájjon kimutatott helye volt-e néki és fele
ségének Bárányi Ilona asszonynak ? Hasznát vette-é, kaszáltatta, szénáját 
rakatta-é be, hol maga, hol gyermeki ? Meg kellett vizsgálni, vájjon 
senki más ahhoz kezét nem tartotta-é ? 

Meg kellett tudni volt-é más helye vagy pusztája a Horváth-
familiának, a mely Gyöngyösynek hivatik ? Ki szántotta ki kukuriczajat ? 
Mert a költő gyermekei, István és Borbála vetettek ugyan, de más 

. szántotta ki a maga hasznára. Erdejének, mezejének, szénájának ki 
vette hasznát? Ki étette meg babját a sertésekkel, zabját, a mely 
Kálósy Istvánnál volt, ki hordatta el? 
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És bizony sok minden kiderült, a mint nemes urak, jobbágyok 
felvonultak, hogy tanúságot tegyenek. A vérrokon Bárányi Menyhért 
úr szántott ottan, mert hiszen jussa volna hozzá vagy mi; Baranyi-
birtok az, igaz ugyan, hogy már régen Bárányi Ilonának jutott örök
ségül és Gyöngyösy-pusztának, szugolynak nevezik már manapság. 
A babot is Bárányi uram sertései ették meg. Lyutai István jobbágy 
szintén kaszált a réten, de mint alázatosan jelentette, az elholt Gyön-
gyösy István engedelméből cselekedte. A tengeri búzát is Menyhért úr 
szántotta ki, legelőnek, erdőnek hasznát vette. Sőt az is kitudódik, hogy 
Patay Sámuel úr, Rákóczi biztosa is hordatta a költő zabját, mondván 
róla: »Labancz most a sógor!« 

Próbálta volna használni Jósa Mihály, a költő egyik veje, mert 
hiszen néki néhai Gyöngyösy István többször mondotta: »Nem impediállak 
benne, édes gyermekim, ha meghalok, tiétek lészen«. 

így van az, ha a tulajdonos messzi Gömörben lakik, az örökös 
István a zemplémmegyei Gatályban, csak egy asszony, Szentimrey Gás-
párné, Gyöngyösy Borbála lakik helyben. De hát az asszony, asszony, 
a vő, Jósa Mihály férfiú, a kinél azonban erősebb volt Bárányi Menyhért 
uram. Mert a mi igaz, igaz. Bárányi Menyhért uramnak akkor is négy 
helye volt ottan, a Gyöngyösy—Horváth-familia is Baranyi-jusba ült be. 
Méltó joggal kaszáitatja, vetteti és egyéb hasznát veszi. A nemes vár
megye azonban beleavatkozik a dologba: rendet csinál. Visszaadja 
Gyöngyösy Istvánnak és Borbálának a vagyont. De meddig tart ez? 
Arról csak a következő vármegyei inquisitio adhatna felvilágo
sítást. De a földek neve most is Gyöngyösy-Zugoly, Gyöngyösy-rét. 

Hogy ez így ment régen, a következő okirat bizonyítja: 
Én Havasy Mihály Tekint. Nemes Ungh Vármegyének Ordinarius 

Szolga Birája Tekintetes Bornemisza Páll Eskütt urammal Tekintetes és 
Nemzetes Csicseri Orosz Ádám Vice Ispány Ur eo kegelme commisioja 
mellett Nemes és Vitézlő Gyöngyösy István Ur és Gyöngyösi Borbála 
Asszony eö keglmek instantiájára aminémő inquisitionak peragalására 
exmittaltatván aminthogyis 15 Marty Anni currentis infrascripti ez alább 
De eo utrum Punctumok szerént azon inquisitionak végben vitele így 
következik. 

De eo utrum. 

P.-mo. Tudgya-é, hallotta-é, látta-é a tanú Baranyában a Dohá
nyos ember a melly Pusztát vetett Dohányai az holott az Dohány 
száraztó hajléka volt az az hely kimutatott helye volt-é üdősbik 
Gyöngyössy István Urnák és Feleségének Bárányi Illona asszonynak, 
azt az helyet Gyöngyössi-Pusztának hittak, a mennyire kívántatott 
hasznát vette, kaszáltatta, szénáját rakatta bé, azon helyen hol maga, 
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hol Gyermeki; senki más ahoz kezét nem tartván, migien azután 
Bárányi Ur hatalommal elvette ? 

S.-do. Baranyában volt-é kimutató helye a vagy Pusztája az 
Horváth Famüiának ugy mint Gyöngy ösy István feleségének Bárányi 
Ilona asszonynak osztály szerént ? 

3-tio. Az Árki Mihály és Kosztyu helyén kivül innen a vizén 
néhai Bárányi Gáspár Urnák micsoda helyek voltak birodalmában, 
miként hittak, hány volt? 

4i-to. Ezer hétszáz esztendőben kukuriczával bevetvén azon 
dohány száraztó hajléknak kertyét Gyöngyössy István és Borbála 
asszony, az ujtán ki szántotta ki és miért ? 

5.-to. $.z erdőjért, mezőjéért, szénájáért ki adott Árendát vagy 
tizedet Bárányi Menyherdt Urnák, az mely Árenda vagy Tized köz 
volt volna a Contractus szerént Gyöngyössi István Gyermekivel ? 

6.-to Ezerhétszáz egy Esztendőben kissebbik Gyöngyössi István 
Uram Bárányi mezőjén vetett babját ki étette meg a sertésekkel és 
ugyan Ezerhétszáz három Esztendőben Kalósy István házánál levő 
zabját kicsoda hordotta el és ki élesztette (?) el? 

Testium Fossio. 

Primus Testis Gabriel Minay personna nobilis Annorum circa 56 
juratus, examinatüs fatetur ad primum et secundum nihil, ad tertium: 
tudgya, hogy az Árki Mihály, és Kosztyu helyén kivül még kettű volt 
a vizén innét, úgymint az Mágócsy helye és Bertók helye. Ad quartum 
nihil. Ad quintum: tudgya, hogy az Erdőjért, mezőjért és a Pascuatiojért 
Bárányi Menyherdt Urnák az Minaiak mikor Széna hordásra, néha Búza 
hordásra el kellett menni, de hogy Tizedet vagy Arendát adtak volna, 
nem tudgya. Ad sextum nihil. 

Secundus Testis. Andreas Nagy Persona Nobilis Annorum circiter 
70 juratus et examinatüs fatetur ad primum et secundum nihil, ad 
tertium uti primus testis in omnia, ad quartum nihil, ad quintum: 
tudgya, hogy az erdőrül való fahordásért Bárányi Menyherdt Urnák, 
a ki két ökörrel hordott az erdőrül az fát, két véka zabot, a ki négy 
ökörrel egy mérőt adtak Baranyai Menyherdt Urnák; a kit magánál 
tartott és senkivel sem közlött. Ad sextum nihil. 

Tertius Thomas Baros Darocziensis Annorum circiter quadraginta 
novem juratus examinatüs fatetur ad primum et secundum nihil, ad 
tertium uti praecedentes Testes. Ad sextum nihil. 

Quartus Testis Barbara Mágócsy Consors Tomae Baros annorum 
circiter 45 juratus, examinatüs, fatetur; ad primum nihil, ita ad secun
dum, ad tertium: Tudgya, hogy három helye vagyon a vizén innét 
Bárányi Menyherdt Urnák. Ad quintum Tudgya, hogy az Minaiak 
adnak bizonyos számú zabot az Erdőjért, hogy fát hordatassák az 
erdőrül Bárányi Urnák, ad ultimum nihil. 

Quintus testis Joannes Bata Bárányiensis annorum circa 76 juratus, 
examinatüs est, ad primum: Tudgya bizonyossan, hogy az de eo 
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utrumban fölvett hely kimutatott helye volt néhai Gyöngyösi István 
Urnák, úgymint Bárányi Illona Asszonynak, de az határát meddig nem 
tudgya, hanem tudgya azt, hogy azon hely a viznél váló egy darabjának 
semmi hasznát nem vehette, mivel mikor tilalmas volt, csak nagy kóró 
nyűtt ott fel, hanem, azután onnét kaszáltatott Nemzetes Gyöngyösi 
István Ur, a mely helyet Bárányi Menyherdt Ur szántatott meg mostan. 
Ad secundum: Tudgya, hogy a Horváth Familiának ollyan kimutatott 
helye nem volt Baranyában, mint Bárányi Illona asszonynak. Ad tertium: 
Tudgya, hogy a vizén innét Bárányi Gáspár Ur négy helyet birt és 
azok a helyek Árki Mihály, Kosztyu, Bertók helyei voltak, a negyedikben 
pedig a disznópásztor lakott. Ad quartum tudgya, hogy az de eo 
utrumban fölvett helyen Gyöngyösy István thengeri Búzát vetvén, mind 
egészen Bárányi Ur ekéje szántotta-é ki avagy a Dohányos emberé nem 
tudgya? Ad quintum nihil. Ad sextum, tudgya, hogy a mostani Gyön
gyösi István Ur Babját Bárányi Menyherdt Ur sértési ették meg. 

Sextus testis: Lyuíai István Baranyiensis, susditus Domini Supremi 
Generalis, annorum circiter 30 fide mediarite fatetur ad primum: nem 
tudgya ha kimutatott helye vólt-é üdősbbik Gyöngyösy István feleségének 
Baranyay Illona Asszonynak, hanem tudgya bizonyossan, hogy az vizén 
innét üdősbbik Gyöngyösi István Ur birta, kaszáltatta, a viz mellett 
való részét penigh ezen Fatens kaszálta Gyöngyösi István Ur enge-
delmébűl. Ad tertium nihil. Ad quartum: Tudgya bizonyosan, hogy az 
Dohányos azon pusztát megszántván ifjabbik Gyöngyösi István Ur 
három vagy négy ut thengeri Búzát bevetvén, kiszántották, de nem 
tugyja bizonyosan kicsoda ? Ad quintum: Hallotta másoktól a minaiaktól 
a fahordásért zabot adtának, szénát búzát hordattak Bárányi Menyherdt 
Urnák, tudja bizonyosan az Baranyiaktól, hogy Bárányi Ur az pusztára 
bocsátotta az marhájokat, ha falun való szénáját egészben behordják 
Bárányi Menyherdt Urnák. Ad sextum tudgya bizonyosan, hogy Patay 
Sámuel hordatott Gyöngyösy István Zabjából azt mondván: Labancz 
most a sógor! 

Septimus Testis. Stephanus Pásztor Baranyiensis subditus Stephani 
Gyöngyösy Annorum circa 76 juratus, examinatus fatetur ad primum: 
Hogy kimutatott helye lett volna Gyöngyösy Istvánné Bárányi Illona 
asszonynak nem tudgya, hanem tudgya azt, hogy Gyöngyösy István 
kaszáltatta, ezen fatens takart is azon helyen, azt is tudgya, hogy néhai 
Gyöngyösi István Ur Veje Jósa Mihály ur kazal szénát rakatott rajta. 
Ad secundum, tertium nihil. Ad quartum tudgya bizonyosan, hogy 
Gyöngyösi István Ur bevetvén azon Pusztát három vagy négy utt 
tengeri Búzát Bárányi Menyherdt - Ur maga szántotta • ki. Ad 
caetera nihil. 

Octavus Testis Joannes Kovács Annorum circa 50 Baranyiensis 
subditus Melchioris Bárányi ad primum: Tudgya, hogy azon az helyen 
Jósa Mihály kaszáltatott és a szénát kazalba rakatta rajta, sőtt maga 
is ezen tanú Gyöngyösy István Ur számára kaszált azon a helyen. Ad 
caetera nihil. 

Nonus Testis. Joannes Demeter Annorum circa 46 Persona 
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Nobilis juratus, examinatus, fatetur: Tudgya, hogy a De eo utrumba 
föltett helyet Gyöngyösy István Ur birta, kaszáltatta, sőtt ez a Fatens 
is kaszált rajta, de hogy kimutatott helye vólt-é nem tudja, és hogy 
közit tartotta volna valaki más hozzá, nem tudgya. Ad caetera nihil. 

Decimus Testis. Alexander Perecseny Radvancziensis Annorum 
circa 38, juratus, examinatus, fatetur: ad primum; halottá a de • eo 
utrumban feltett helyet örökké néhai Gyöngyösy István Ur magáénak 
mondotta, azonban ezen Fatens kaszálta és szénát rakott azon helyre-
és a veje is Jósa Mihály Ur kaszáltatta. Ad caetera puncta nihil. 

Undecimus Testis, Michael Jósa Persona Nobilis Annorum circa 
77 juratus, examinatus, fatetur ad primum: Tudgya, hogy az De eo 
utrumba föltett pusztát Gyöngyösi István Ur birta, hogy ezen Fatensnek 
is sokszor kaszálni engedte és abba sem impediálta sőt a szénát oda 
rakatta, az hol az Dohány szárató vagyon, ezen Fatens veji lévért 
Gyöngyösi István Urnák sokszor mondotta: édes Gyermekim ha én meg
halok, tietek lészen; ad caetera puncta nihil. Datum in Possessione 
Minay Die 27. Mensis Juny Anno 1706. 

Per me Michaelem Havassy 
Judlium Inclyti Cottus de Ungh. 

(P. H.) 
Coram me Paulo Bornemisza 

Jurato Assessore Inclyti Cottus de Ungh. 
(P. H.) 

A Baranyiék egyezség - levele. 

Gyöngyösy Istvánnak, a költőnek életrajzi adatai azért homályo
sultak el, meri Dugonics András gömörmegyei levéltári adat szerint 
Gyöngyösy feleségét Bekényi Zsófiának mondotta. Evvel szemben ugyan 
már Nagy Ivánnak a magyar nemesi családokról írott munkájában 
kedves atyám kimondotta, hogy a költő az ungi, illetőleg a zemplén
megyei gatályi ág családjából származik, de ez okiratokkal nem volt 
bizonyítva, így a Dugonics-féle adatok szerepeltek mindvégig az irodalom
történetben. E sorok írója is Dugonics után Bekényi Zsófiát tartotta a 
költő első feleségének s így azokat az adatokat is, a melyek apránként, 
a levéltári kutatások alkalmából birtokába jutottak, a költőre nem 
tudta, nem merte vonatkoztatni. A fordulat ott következett be, mikor 
Nagy Iván az •»Irodalomtörténeti Közlemények«-ben okiratokkal támo
gatott, jeles értekezését, a melyben kétségtelenül bebizonyította, hogy a 
költő első felesége Bárányi Ilona volt, legidősebb fia, mert csak Görget 
Judith házasságából születtek újból figyermekei, István Gatályban élt, 
de Ungban is tartózkodott, mert ott is birtokai voltak. Ekkor már e 
sorok írója is előállhatott annak a családi hagyománynak a bebizonyí-
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tásával, hogy Gyöngyösy, a költő a zemplénmegyei gatályi ágnak meg
alapítója volt. Csendesen munkálkodva megírta értekezését a»Vasárnapi 
Újság« 1898-iki számában és megjelenttette a költőről nagyobb mun
káját 1904-ben e folyóirat hasábjain okirati bizonyítékaival együtt. 
Természetesen tökéletlenül, a kiegészítés reményében. 

Azóta nem szűnt meg kutatni, hogy jó véget érjen feltett szán
dékában. Kutat és eljár dolgában, a mennyire csekély tehetsége engedi. 
Csak a történeti igazságot keresi, de a tőle feltalált okiratok régi meg
győződésében erősítették meg. Az irodalomban is csak egy tiszteletre
méltó hang emelkedett ki, a mely nem tartja bebizonyitottnak, hogy 
Gyöngyösy apja János lett volna, arrafelé hajlik, hogy Gyöngyösy 
András lehetett az apja, a ki 1637-ben Homonnai Drugeth János felső
magyarországi kapitánynak, mint Nagy Iván okiratilag bebizonyította, 
»secretariusa« volt. Ezt a nézetet különben már Nagy Iván is vallotta, 
de bizonyítéka nincsen reá. E vélemény újabb hirdetője abban keres 
támogatást, hogy a költő kezdetben olyan czimeres pecsétgyűrűt használ,. 
a melynek alakja kalpagos magyar, balja övében, jobbjában kard vagy 
csákány. Később pecsétes-gyűrűje: egyszarvú ló, szájában három toll 
vagy nyíl. Ez semmit se bizonyít. Gyöngyösy Mihály a kassai refor
mátus egyház levéltárában levő okiratán szőlőfürtös körben levágott 
emberfejjel ellátott pecsétgyűrűvel erősíti meg levelét, pedig ő vérrokona 
volt a költőnek. A régi nemesek előnevöket birtokaiktól vették, pecsét
gyűrűiket változtatták, ez olyan szokás volt, a min senki sem ütközött 
meg. Itt döntő a leszármazás. A tőlem közölt »Nemzetséglevél« hite
lesen bizonyítja, hogy a nemességszerző Horváth György volt, a ki 
1593-ban kapta nemességét. Czímere: oroszlán jobbjában kardot, baljában 
levágott török főt tart. Vele együtt nemesítették meg Mihályt, a kinek 
fia János, költőnk édesapja. 1630-ban János királyi beleegyezést nyert 
zálogos ungvári birtokára, a hol nevét már így iratja: Joannes Horváth 
aliter Gyöngyösy. Ennek legkisebbik fia, István a tőlem közölt okiratok 
egész serege szerint is első feleségül Baranyay Ilonát birta, s ennek 
legidősebb fia, István Gatályban lakott, megint legidősebb fia, István 
ugyanott, ennek legidősebb fia, Gábor visszaköltözött Baranyába, az 
ungmegyei síkságon levő faluba és az oklevelek tanúsága szerint birtokba 
vette a dédanyjáról rajok maradt földeket, s legidősebb fiának, Györgynek 
a fia, László ügyvéd e sorok Írójának apja volt. Ez a már közlött és 
itt közzétett okiratok szerint kétségtelen. 

Mert több Gyöngyösy-család van. A Hajdúságról származó Gyön-
gyösyek a legtöbben vannak. Ezekből való a híres egyházi író, Gyön-
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gyösy Sámuel kállai pap. A hajdúknak, minthogy tömegesen nemesí
tették meg őket, czímeres levelök nem volt, e családnak sincsen. 

Már a költő idejében egy másik Gyöngyösy-család is élt-Matyócz, 
Bajánháza, Eőr környékén, a kik Borsodban is el voltak terjedve. 
•Czímerök zsinóros attilás vitéz hajadon fővel, baljában levágott főt, 
jobbjában leeresztett kardot tart. Csűrös Ferencz okiratai nagyobbrészt 
e családra vonatkoznak. 

Még egy harmadik Gyöngyösy-család is van. Ennek őse Ferencz 
református püspök volt, az akkori háborús, vallásüldöző világban. 1620 
körül Gyöngyös városába költözött, ekkor még Szabő-nak nevezték. 
Ennek fia Márton 1649-ik év május hó 3-ikán III.-ik Ferdinánd idejében 
mint katona nyerte meg az armalist vagyis a nemességet. Ennek a 
Mártonnak fia István köbölkuti pap lett, a másik fia Pál a híres kassai 
pap, a kit mint Rákóczi hívét vallásos ürügyek alatt kiüldözték nem 
csak papságából, de Magyarországból is. Ennek volt fia az a Pál, a ki a 
muszka czár híres orvosa lett, másik fia Dániel Poroszországban obester-
ségig vitte. Nagytudomanyu apjok Frankfurtban talált menedéket, s ott 
egyetemi tanárrá lett. E család Makó, Mező-Tur környékén élt, sok tagja 
református papságot viselt. Márton ugyan a családi hagyományok szerint 
vitézségéért kapta az armalist, de czímere nagyon is békés képet mutat. 
A czímer-testben egy pelikán-madár a béke olajágát mutogatja, felül 
'ötágú koronáján szintén ez az olajágas madár ékeskedik. Természetesen 
e különböző Gyöngyösy-csaladok rokonságban sincsenek egymással. 

A mi a költő családjának leszármazását illeti, ez okirati bizonyí
tékok alapján teljesen tisztázva van. Apja János, a ki 1656-ban vég
rendeletet írt, s bizonyosan nem sokára rá meghalt. Gyöngyösy István 
legidősebb fia szintén István Gatályban telepedett meg, ennek legidősebb 
>fia szintén István volt. Két feleségétől Molnár Máriától és Póli Deborától hat 
»fia, négy leánya született. A legidősebb fiú Gábor Ungba, Baranyába költözött 
vissza, ott Gulácsy Erzsébetet feleségül vévén, zálogos birtokai nagy
részét visszaszerezte. A többi testvérek maradékai, a kik Dániel, László, 
Sámuel, József, János ivadékai, még most is élnek Zemplén megyében, 
mint földbirtokos nemesek. (Lásd Gyöngyösy István élete és munkái 
1905 Budapest 74—75. lapon közlött osztálylevelet.) 

A leszármazást bizonyítják az ungvári református anyakönyv adatai. 
1810 aug. 6. Baranyában meghalt Nemes Gyöngyösy Gábor. 

•63 annorum. 
1811 october 7. Baranyában meghalt Özvegy Gyöngyösy Gáborné 

asszony, szül. Gulácsy Erzsébet. 
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1852 nov. 7. T. Gyöngyösy György nemesbirtokos Báranyában meg
halt, 37 házszám alatt, 70 éves.1 György volt az én nagyapám, megyei 
assessor és ügyvéd ember volt, ügyvédi oklevelét 1810 decz. 20-ikán 
szerezte 28 éves korában. Látható az ungmegyei levéltárban. Idősebb fia 
László ügyvéd, az én apám, a ki 1810 április 10-ikén született. Öcscse 
Imre pesti ügyvéd, a kinek egy leánya maradt Leona Erdődyné pesti 
lakos. A költőnek Görgei Judittól második feleségétől született figyermekei-
nek sarjadékai fiágon kihaltak. 

Mindezeket a további tévedések kikerülése végett szükségesnek 
tartottam elmondani. Bizonyítéka egyébképen annak, hogy a Baranyiak-
kal vérrokonságba került a család épen a költő révén, az a körülmény 
is, hogy régi osztályos levelök a Gyöngyösy-család birtokában van, s a 
költő legidősebb leánya Borbála iratai közül került, á mi rajok nézve 
azért is fontos volt, mert a már tőlem közölt okiratok szerint a költő 
dédunokája Gábor még 1791-ben is a Bárányi Ilona réyén keresi az 
őt megillető földeket. Míg előbb nagyapja István szintén ilyen dologban 
járt el a tőlem most közzétett okiratok szerint. 

A Baranyiak 1651-ből kelt egyezségének bevezetését, a íftely 
nem egyéb mint sokszavú kijelentése annak, hogy Ung vármegye törvény
hatósága (Universitas) Bárányi Erzsébet kérésére, küldöttséget küld; hogy 
vizsgálatot indítson az atyafiak birtokperében. A küldöttség békességet 
teremtett a költő apósa és rokonai között, s erről a következő okiratot 
állította ki : 

1651 Die 21-a Mensys Januarii in Possessione Felső-Baranya: 
A belől megirt Parsok az Birák sok rendbéli kérésökre beadván kezeket 

1 Gyöngyösy György keresztlevele. Ungvári református anyakönyv 1782 
29 Április. Baptisatus in Baranya Filium Nobilem Domini Gabriel Gyöngyösy, 
nomen Georgiám. Susceptor : Georgius Fekete, Susceptrix; Nobilis Conthoralis 
Domini Tordai. 

Marosvásárhelyen levő sárospataki főiskola anyakönyvében bejegyzett 
tanulók közt 1622 után évszám nincsen: Benedictus Gyöngyösy. 163 lap. 
Stephanus Gyöngyösi 1654 165 lap. Andreas Gyöngyösi 1655 14 die Decembris 
senior Scholae Patakinae. 1658 29 Junii ductus Tallyam 1686 Pastor ibidem. 
>Cathalogus Nobilium Studiosorum« czím alatt 240-dik lapon van Stephanus 
Gyöngyösi Anno 1653 valedixit. A költő már ekkor házas ember volt, >vale-
dixit« más kézírása, tehát még előbbi évben távozott, mert ez a távozás be
jegyzése. Öcsnse is itt tanult, mint a következő bejegyzés bizonyítja: Ladislaus 
Gyöngyösy 1659. Más írással: In Academias. Tehát tudnak róla, hogy külföldön 
járt. 25-ik lap Stephanus Gyöngyösi 1649 die 16 Novembris ductus Gönczinum. 
(Papnak vagy rektornak ment Gönczre.) Stephanus Gyöngyösi 1654 die 4 Julii; 
más írással: >mortuus est.c 28-ik lap. 
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mentenek illyen békességre: Hogy az jelenvaló bírák valamit jó Lelkek -
ismeretek szerint feltalálnak, mind az két részről contentusok lesznek 
véle.. Elsőben is mivel Bárányi Erzsébet néhai Nemzetes Komjáti János 
relictája, mint Fölpörös praesentalt valami öt száz dézma disznó jövede
lemiül való megrongálását és 'kárát, arról mink megnevezett birák nem 
deliberálunk, mivel nyilván constal, hogy itt Felső-Baranyában Bárányt 
Gáspár három részt bir; Edgyik rész a maga java jussa, másik rész 
pediglen, mellyet Bárányi Miklós relictájától Nemzetes Semsey Dorkó 
Asszonytól első felesége Ördög Hona asszony eliberált, harmadik pediglen 
néhai Bárányi Ferencz fia Bárányi János része. Az közjövedelemből így 
végeztünk, limitáltunk, hogy Bárányi Gáspár uram első öttsével Bárányt 
Jánossal együtt az két részt vegye ki, annak utánna harmadik részt 
adgyon Komjáti Jánosnénak Bárányi Erzsébet és Kurunczy Petemének 
Bárányi Anna Asszonynak. Az mi pediglen az Baranyi-jószágot illeti, 
valamediglen az Baranyai fiu-ágban csak egyik is felmarad, mind addig 
is azon megnevezett Baranyában és annak minden pertinentiájában 
semminemű több just az megnevezett Bárányi Erzsébet és Anna magok 
és maradékok és successorok ne praetendálhassanak. Az mi pediglen az 
Baranyában a pénzen elliberált Jószágot illeti, melly Jószágot Bárányt 
Miklósnétul eliberált volt Bárányi Gáspár uram ha szintén a fiu-ág 
deficiálna is, kit Isten eltávoztasson, tehát azon részszel valamíg a 
Capitalis summát az Bárányi Gáspár ur leányainak Legatariussinak 
azon inscriptionalis Levelek tartása szerint és abban megspecificált jószá
gokkal is ne osztozhassanak, valamíg éppen az Capitalis summát az. 
többi leányágnak, az Bárányi Gáspár Uram leányainak tenoré inscrip-
tionis le nem teszik. Hogy ha Bárányi János az ő részét ki-kivánnya 
Bárányi Gáspár bátyjátul, tehát akkor is a proventusokkal Bárányi 
Gáspár Uram két részt vészen, harmadik részt Bárányi János az néki 
jutandó részbül. Továbbá mindaddig való perpatvar az Parsok között 
in perpetuum Sopialtatnak, annihilaltatnak, cassaltatnak. Egyébaránt minden 
határiban az Parsok szabadosok cum omníbus appertinentys, az mikor a 
mak terem tartozik Bárányi Erzsébet és Anna asszony egy disznót adni 
a kerülőknek az magok részérül. 

Történt pedig ez egyezség Csicsery Mihály alispán Kottás János, 
Fokay István szolgabirák (judlium) és Vécsey István, Pálóczi Horváth 
György, Gombos László, Pinkóczy Mihály, Nagymihályi György, Posgay 
László és András jelenlétében. Bárányi Gáspár a költő apósa, a kinek 
fia Menyhért, leánya Ilona Gyöngyösy István felesége, Borbála Jászói 
Horváth András hitvese volt. 

A költő családjának társadalmi foglalkozása. 

A nemességet-szerző György »agilis «-nek van czímezve még az 
1593-ik esztendőben kiadott nemeslevélben. Az »agilis« czím annak járt, 
a ki nemes anyától, de nem nemes apától született, vagy pedig nemes-
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asszony curiáján élt, mint férje. Minthogy a nemeslevél György felesé
gét is nemességre emelte, György származása világos, nem a felesége 
volt nemes, mert akkor nem kapott volna ő is nemességet, hanem az 
ura csak anyai ágon volt nemes származású. Vele együtt nemességet 
kapott rokona (affinis eius) Mihály is. Az affinis szó sógort is jelent 
ugyan, de a közös Horváth-név bizonyítja vérrokonságukat. 

György-vitéz karddal vívta ki a nemességet. A családi hagyomány 
azt tartja, hogy a hosszas török háború idején egy lófarkos pasát vágott 
le vitézlő György. Ezt bizonyítja a czímer is, a mely egy vértől csepegő 
török-fejet ábrázol. Mihály foglalatosságára vonatkozólag a következő 
bejegyzést találtuk az ungmegyei levéltárban: »Mandátum Exequtorium 
Judioiss Curiae pro Michaele Gyöngyösi cttui Zempliniensi sonans, super 
extra dandis et perficiendis adjudicatoriis pro Eodem contra Magnificum 
Georgium et quondam Sigismundum Rákóczy de Felső Vadász praetextu 
juristitionis colonorum ipsos in possessione Zombor in Cttu Zempliniensi 
commorantium 1612 mota causa emanat. Mandátum emanavit in Anno 
Dni 1628. Casu relatum ad Fasciculum 40. Acta Num. 10. Anni 
1638 R. 123. 

Itt világosan arról van szó, hogy Gyöngyösy Mihály peres 
jobbágy-kérdésben eljárt Rákóczy György ellen. Az ügy be is volt fejezve 
és végrehajtó megbízást kapott a főszolgabírótól. (Judex Curiae.) Ez a 
Mihály tehát vagy advocatus (egyes fél megbízottja) vagy procurator 
(egyes uradalmak jogi képviselője) volt. 

Azonban ez adatot magában véve kétséggel kellett fogadnom. Kérdés, 
alkalmazható-e a költő nagyapjára, a kiről csak annyit tudtunk, hogy 
György rokonával együtt Zemplénben nemeslevelét meghirdette. Zombor 
község ugyan említve van e bejegyzésben, de hogy Mihály nem az 
ungi Gyöngyösyek másik ágából való volt-e, arra nem volt semmi 
bizonyítékunk. De a jászóvári convent levéltárából két okirat került elő, 
a mely bizonyítja, hogy Gyöngyösy Mihály Zomborból elvette feleségül 
Zombori Keorösy György és Zombori Fekésházy Zsófia leányát. És nem 
Fehérházy Zsófiáét, mint a »Nemzetség-levél« sárguló papirosáról hibásan 
leolvastuk. Ott ez okiratok szerint szőlőjök nemesi curiájok volt; hiszen 
egy parlag-szőlőt Fáy Istvánnak és feleségének Hubay Katalinnak adtak 
el Mihály fia István és anyjok Körössy Ilona nyolczvan magyar forinto
kon. A másik írásban Mihály és Ilona gyermekei János a maga és 
Judith, Mihály, László, Zsuzsanna és Anna testvérei nevében is tilta
koznak ellene, hogy szüleik a rajok nézendő nemesi jószágot tiszteletes 
Szikszay György praedicatornak zálogosították el, a mi a hazai törvények 
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ellen vagyon, mert ősi nemesi vagyont nem nemesnék elzálogosítani nem 
lehet. Világos ebből, hogy Mihály Zomborban lakó — bizonyosan fele
sége után ott nemesi — curiák, földek, szőlők birtokosa volt. Eladott 
parlagszőlőjök is mentes, volt a dézmától, s mint ilyen szintén nemesi 
birtok volt. Kétség se lehet tehát, hogy Mihály Zomborban lakott, s 
ügyvédséget is folytatott. Minthogy György is Zemplénben hirdettette 
-meg nemességét, minden valószínűség szerint ő is Zomborban lakott, s 
ott is halt meg mag nélkül. : 

Mihály fia János, költőnk apja 1617-ben már súlyos jogi lépést 
tett szülei ellen, mikor Judith testvérével személyesen és többi testvérei 
nevében is a már említett zombori nemesi Curia elzálogosítása miatt 
tiltakozott. Hogy János szintén procurator volt, azt már eddig is tudjuk-
1637-től kezdve Ung megyének esküdtje, táblabírája volt (Tabulae judi-
cariae Assessor). Ez fizetéstelen hivatal volt, de a szolgabírák mellett 
peres és más hivatalos ügyekben eljártak, a mikor napidíjat kaptak. 
Rendes megyei hivatalnok nem is volt János, mint nagyobbrészt a 
Gyöngyösyek, de hogy élelmes ember volt, azt az ungmegyei levéltári 
adatok egész sora bizonyítja. Egymásután szerzi birtokait, de más úton 
is iparkodott vagyont szerezni. Igen érdekes róla a következő bejegyzés: 
»Causa Joannis Gyöngiosy actoris contra seniorem Joannem Nyiry aliter 
Erdély Incattum Ratione Debiti 194 fi. hung. et 37 denar pro Mercibus 
Panno etcetera ab actore emptis. Convincitur Incattus. Proth. 6 fol. 
17. 9. 121. 1639.« 

János tehát posztót és egyéb árukat adott el Nyiri Jánosnak 
akkoriban nagy összegért. Meg is nyerte a pert. A régi időben különben 
rendes dolog volt, hogy nagy élelmiszerekkél megrakott kocsin utaztak 
őseink, útközben egyet-mást el is adtak, viszont hoztak is különösen a 
Felvidékről, a hol ez időben virágzó ipar volt, különböző árukat. János 
sokat járt Eperjesre, s e városból s a Felvidékről, a mint ez okiratból is 
látjuk, sokféle árut hozott, Ungban el is adogatta. így aztán nem 
csoda, hogy gyermekeire szép vagyon szállott, mint azt 1656-ban 
kelt végrendelete bizonyítja. 

Maga a költő a közélet mindenféle szolgálatából kivette részét 
Bámulatos tevékenységet fejtett ki, óriási munkaerő volt, s mindenféle 
állást betöltött, a mit akkor a nemesember folytonos emelkedéssel elér
hetett, A szerelem nagy énekese alig hagyta el az iskolát, máris fele
ségül vette Bárányi Gáspár, apja jó ismerőse és szomszéd birtokosának, 
ungmegyei táblabírónak leányát. De már a következő 1653-ban Nógrád
ban találjuk, a hol a pinczi zálogos perben Galambos Zsófiát képviseli, 
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de egyéb peres ügyeiről is szó van. Ez időben már Nógrád megye, s-
egymásután Gömör, Abauj, Pest vármegye esküdtje lesz. Ezt nem csak 
családi összeköttetései révén érte el, ügyes találékonysága, képessége, 
kellemetes bánásmódja utat nyitottak neki, s elősegítették fényes pályáján,. 
Az esküdt vagy táblabíró (Tabulae judicariae Assessor) nem volt állandó
fizetéses hivatal. Csak a szolgabíró judlium kapott valamely csekély 
állandó fizetést. Abban az időben a füleki várban a nógrádi gyűlésekért 
kívül még Pest és Heves vármegye is onnan igazgatta a töröknek be
hódolt népet, a mennyire tudniillik módjában volt. így tartotta ébren a 
magyarságban az összetartozandóság érzetét. Természetesen rendszeres-
megyei életről a hódoltság területén szó sem lehetett, de a megyei 
hivatalnokok a körülmények szerint eljártak a peres és közigazgatás-
ügyeinek elintézésében. Gyöngyösy mint más esküdtek is a szolgabírákkal 
intézték a peres és egyéb ügyeket, különösen vidéki kiszállások alkal
mával, a mikor az esküdtnek napidíj járt. Mint esküdt szorgalmasan 
eljár Heves vármegye ügyeiben s már ekkor a megye megbízásából több-
ízben tárgyal a magyarságot sanyargató német generálokkal. 1658-ban 
seregbíró lesz, Mars katonája, a mint maga emlegeti. Vérrel verejtékező-
törődésből kijutott erősen neki is, csak fizetést nem kapott, mint a. 
magyar végek többi katonái, a kikkel a bécsi udvar egyaránt nem. 
törődött, így aztán folytatta a vármegyei szolgálatot is. Mint a közélet 
embere folyton szekérháton vagy lovon ült, mint maga írja »a végvári 
élet alkalmatlan helyein, nagyobrészt utón, sok értetlen csőcselék kiáltá
sával zajgó szállásokon« és tömérdek dolga közepette írta meg. 
»Murányi Vénuszát«. 

1664-ben »komornyikja« lett ugyan a nádornak, de ez nem volt 
állandó, lekötött szolgálat. Urának egyes ügyeiben eljárt, de egyébképen 
a maga ügyeit is intézhette. Csakugyan Heves vármegyének szolgabírája^ 
fiskusa, minden országos ügyben követje, a vármegyének diplomatája, 
1679-ben már helyettes alispánja lett, noha akkor már nem is lakott a. 
megye területén, hiszen ez időtájban Csetnekre költözött. Közben már 
Zrínyi Ilona, Báthory Zsófia, Andrássyák, Széchi Mária, Wesselényi1 

procuratora volt, mint jogtudós országos hírre tett szert. 
Még öregségében is messzeeső vármegyék bízták meg, hogy a 

félelmetes »megszálló« katonasággal alkudozzék, bizonyítja a következő-
ungvármegyei levéltári bejegyzés: Praemissa demum instantia ac petitio-
Egregii Stephani Gyöngyösy ex florennis 4 constans ob eum, quod idem 
per aliquot dies sine solutione extra cottum pro Comissario certae 
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condescendentis müitiae ordinatus fuisset: suprascripti quattuor florennos 
Rhenenses eidem condonant, Prot. 10. folio 337. 1699. 

Érdemes azt is megemlítenünk, hogy ez időtájban a költő alispán-
ságáról betegeskedéséré való hivatkozással lemondva, ügyei, költői írásai 
rendezésével, ügyvédkedéssel foglalkozott és épen ebben az időben hossza
sabb ideig Ungváron tartózkodott, a mikor két leánya Borbála és Éva 
valamint fia közt a csertészi szőlők ügyét rendezte. 

Gömörmegyei fényes szereplése ismeretes. Mindezekből látszik, hogy 
a költő bámulatos közéleti tevékenységet fejtett ki, s ha költő se lett volna, 
úgy is a közélet emberei közt korában a legelső helyet foglalta volna el, 

A költő legidősebb bátyja Pál már katonaember volt. Erdély romlása 
alkalmából még ifjú korában török rabságba került, s ott ismerkedett 
meg a csiki Taplóczai Péter György leányával, a kit még ott feleségül 
vett és nyolcz és félesztendei rabsága után Kassára jött lakni, a honnan 
harmadfélévi lakás után ment Csik-Taplóczára, ott születtek fiai: 
Mihály és Péter, a kik az erdélyi Gyöngyösyek ősapjai lettek. Sokáig 
Kassayaknak hívták őket, mert ősapjok Kassáról jött Csikba lakni. 

A legidősebb fiu János Eperjesen lakott, a hol a Táblánál gyü
mölcsöztette jogi tudását. Mint tudjuk, az eperjesi »kőház« az ő örök
sége- lett. 

Az ungmegyei Jenke faluban lakó Gyöngyösy Ferencz szintén a 
vármegyei életben szereplő jogászember volt. 1672-ben Ung megye tábla
bírája és már azelőtt procurator volt. Megyei hivatalt azonban nem 
keresett, nem is volt benne. Az ungmegyei levéltárban fel van jegyezve 
róla, hogy épen nem atyafiságos szeretetben élt öcscsével László-va\. Erős 
hatalmaskodást (violentia) követett el ellene. Egyezséggel végződött 
ügyök, de súlyos bírságot, 150 frtot fizetett miatta. A bejegyzés szórul-
szóra így szól: »Concordia inter Ladislaum Actorem Franciscum Incattüm 
Gyöngyössy fratres uterinos et carnales cassando violentiae et Incattus 
flór. 150 numerare obligatur. Proth. 8. folio 129. 1664. 

Ennek a Lászlónak sorsa is elég változatos volt. A nemzetség
levél úgy említi, hogy »pappá lett volt«. Hát biztosan pap volt, talán 
épen az ungvári eklézsiában, de nem sokáig. 0 is a jogi pályára lépett, 
megyei és városi hivatalnok is volt. Az ungmegyei levéltár mint szolga
bíróról emlékszik róla. Fasc. 61. Act. Num. 7. 1662 Procuratoria 
constitutio coram Judice Curiae Ladislai Gyöngyösy . . . A régi tanú
vallomások jegyzőkönyve, a mely Ungvár város szabadalmait akarta 
volna megállapítani és visszaszerezni, így emlékezett meg róla: »Hiress 
nótáriusai és Fiscalis Procatorai voltának nevezett szerint Gyöngyössy 
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László és Mosday István uraimék . . . ezt vallja Uray György. Kozma 
Pál megerősíti, hogy »hites Fiskusai is voltának a városnak mind nemes 
-emberek, ugy mint Gyöngyössy László Mosday uraimék . . . 

Ez a Gyöngyösy László külföldön járt, tanult ember volt, a kiről 
Bod Péter is megemlékezik, mondván, hogy »Trajectumban való lakása 
-alatt magyarra fordított egy könyvet angliai nyelvből ily czímmel 
»A keresztyén vallásnak fuudamentoMi együtt való beszélgetés formában 
adatnak elő.« Nyomtattatott Trajectomban 1657-ik esztendőben.« 

Világos, hogy papnak készült, a nemzetségi hagyomány is annak 
vallotta, de bizony megyei, városi hivatalnok és procurator lett belőle is. 
Magtalanul halt el. 

Az ungvári református egyház is őrzi László emlékét,- Bercsényi 
Miklós nagy üldözője volt az ungvári református egyháznak. Váry 
Mihály praedicatort tizenkét fegyveres emberével kiűzette a városból, 
jövedelmétől, lakásától pedig már előbb megfosztotta. A panaszkodó 
híveket rövidesen evvel utasította vissza: »Parancsolatja van Kolonics 
uramtól, tehát a dolognak úgy kell lenni, a mint megtörtént.« 

E válságos időkből megmaradt, de már csak egynéhány lapnyi 
jegyzőkönyv őrzi Gyöngyösy László emlékét. Szórul-szóra így hangzik : 
Anno Domini 1665 Ez könyvet az nemes és nemzetes jóhírű nevű és 
az vallását igazán szerető Gyöngiösy László urunk Istenes, kegies indu-
lattyából szívesen offerálta az Unghvári orthodoxa Ecclesiához, mely 
könyvben, némely Istenes Embe . . . hagiattatott és hagiatando akármi nevel 
nevezendő jóknak rendessen be és ki írása következik ugian azonoknak 
exitusávál mostani unghwari Feo Biro Czeczei Szőcz János uram idejében. 
E könyvet még mint ifjú külföldremenetele előtt ajándékozta az egyháznak. 

A költő legidősebb fiáról Istvánról is tudjuk, hogy jogászember 
•volt, de ő csak két évig volt fiskusa a megyének 1701—2-ben, megelégedett 
a szabadabb táblabírósággal. A költő leszármazottjai is a megyénél leg
feljebb tiszteletbeli állásokat töltöttek be, egészen kedves apámig Lászlóig; 
valamennyien prókátorok voltak. 

Gyöngyösy István nagyszülei. 

Gyöngyösy István nagyszüleiről eddig csak annyit tudtunk, a 
mennyit a »Nemzetség-levél«, szól rólok. Bátyja érdeméből nemességre 
emelt Horváth Mihály, a ki Gyöngyösynek hivatik, elvette Zombori 
Keoreossy Gergely és Fekésházy Sófia leányát Ilonát. Mihály szintén 
prócator ember volt. A zombori előnév gyaníttat annyit, hogy Keoreossy, 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 15 
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zombori lakos volt. Ez azonban vékony adat magában véve. Az alább 
közölt s a jászóvári levéltárban talált okiratok már több fontos adalékot 
nyújtanak. 1611-ben. ugyanis megjelennek a jászóvári convent előtt 
Keoreossy Ilona, .Gergely leánya, Gyeongiösy Mihály felesége fiával 
Istvánnal együtt és Fáy Istvánnak, valamint feleségének Hubay Katalin
nak eladják a Hegyalján Zombor határában a Buzás-Zeőlő dűlőben 
levő puszta szabad szőlőhelyet, a melyért dézmát fizetni nem kell, 
nyolczvan magyar forintért. 

. A beültetett része ugyané szőlőnek- István a költő öröksége lett 
János végrendeletében meg van említve, 

A második okirat szintén a. jászóvári convent levéltárából 1616-ik 
évről való. Itt már csak maga Keoreossy Ilona, Gergely leánya jelenik 
meg a convent előtt és ura Gyöngyössy Mihály kárát és terheit adva okul 
Zikszay (Szikszay) György zombori praedicatornak és feleségének nemes 
Zabó Katalinnak zálogba, adja Zomborban levő egész jobbágy-telkét, a 
melyen azonban épület nincsen, s a melyet keletről Fekete János telke, 
a hol valaha Pap Tamás Zikszayné néhai vinczellére és jobbágya lakott, 
nyugatról tőle pedig Egry Péter nemesember telke van. Zálogba adja 
ezenfelül a Kerek-Nemegy, Filpesy^szőllő és a Ketzer-szőHő alatt levő 
három darab szántóföldjét összesen 232 magyar forintért. Halálok után 
azonban gyermekeik a zálogos jószágot kiválthatják, nékik az összeget 
és a javításokat, épületeket megfizetvén. 

A harmadik okirat nagyon is folytatása az előbbinek. A költő-
apja János Judith testvérével 1617-ben megjelenik a convent előtt és a 
magok valamint Mihály, László öcscsei, nemkülönben Zsuzsanna és Anna 
húgai nevében tiltakoznak ellene, hogy anyjok és apjok nem rég múlt 
napokban (tulajdonképen egy esztendővel azelőtt) Zikszay György 
praedicatornak zálogba adta a nemesi telket a hozzá való földekkel,. 
mert az ilyen zálogba adás nem nemesembernek szólván, a hazai 
törvények szerint érvénytelen. 

. A nemeslevélnek zemplénmegyei kihirdetéséből világos, hogy a 
két Horváth Zemplénben telepedett meg. A »Nemzetség-levél« bizonyítja,, 
hogy Mihály Zombori Keoreossy Gergely leányát Ilonát vette feleségül. 
De csak ezekből az okiratokból világlik ki, hogy az új nemes Mihály 
vagyonos, tekintélyes megyei, hivatalokat viselő Zomborban a Hegyalján 
lakó családba házasodott, s onnan maga is ügyvédi foglalkozást folytatott. 
Már ekkor Gyöngyösieknek hívták őket. 

A. »Nemzetség-levél« ugyan a leányokról nem igen emlékszik meg,, 
de azt írja, hogy Miháíy-nak. fiai voltak István és János. Ez okiratokból 
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kitűnik, hogy Mihály és László nevű fia is volt az említetteken kívül 
és három leánya: Judith, Zsuzsanna és Anna. Istvánt csak 1611 -iki 
okirat említi, e szerint a későbbi okiratok idején 1617-ben ő már nem 
élt. Ezeken a külömbsegeken kívül mind az 1656-iki végrendelet, mind 
a »Nemzetség-levél« adatait kibővítik és megerősítik« e fontos okiratok, 
s ezért becsesek és szószerint közöljük őket. 

Kőrösy Ilona eladja egyik zombori puszta szőlőjét Fáy 
Istvánnak. Jászóvári convent levéltára O. Proth. 106-ik 

oldal. 1611. 

Nos Conventus etc. Memóriáé commendamus per praesentes signifi-
cantes, quibus expedit universis. Quod Generosa Domina Helena Keöreossy 
Consors Egregii Michaelis Gyeongieösy, filia verő Egregii condam Gregorii 
Keöreösy ex Generosa olim Domina Sophia Fekésházy de ZombOr pro-
genita. Item Nobilis Stephanus Gyeongieösy filius ejusdem dominae 
Helenae Keöreösy ex praelibato Michaele Gyeöngyeösy susceptus coram 
nobis personaliter constituti matúra et exacta intra se se deliberatione 
praehabita, sponte et libere confessi sunt pariter, et retulerunt in hunc 
modum. Quomodo ipsi Patentes attentis et in animum revocatis suum 
multimodis gratis et fructuosis benemeritis, ac servitiis Egregii Domini 
Stephani Fáy quibus ipse eisdem fatentibus saepe saepius in quavis 
nimirum emergenti necessitate ipsorum oportune complacuisset ac utiliter 
profuisset, deinceps quoque sperarent eundem Stephanum Fáy afficiosi-
tate eisdem affaturum. Cum ex hoc, tum verő prosummis et arduis necessi-
tatibus, ipsos ad praesens valide urgentibus evitandis, ac propulsandís 
"certam quondam particularem vineam ipsorum desertam Buzas Zeöleö 
vocatam omnino in Promonthario Zombor et Cottü Zempleniensi, ac 
infra Promonthorium Hozzu Venigh allia dictum existen habitam, 
videlicet inter vineas Providi Martini Zápora ab orientali verő plagis 
inter vineas in Praelibato Promonthorio Hozzú Venigh allia existen 
situatas, fine videlicet versus eundem tendentes cum cunctis ejusdem 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, fructibus utpote cujusvis generis, 
emolumentis, obventionibus, Jurisdictione et omnis. Juris ac Libertatis 
proprietate ac plenitudine, quibus praelibati Fatentes eandem vineam 
quiete possedissent, prae memorato Stephano Fáy et per consequens 
Generosae Dominae Catharinae Hubay eorumdemque haeredibus et pos-
teritatibus universis tum ex causis praemissis tum verő in et pro octua-
ginta flór. Hungar. ab eodem Stephano Fáy enumeratis ad eandem vineam 
licet desertam, ac per eosdem Fatentes (ut coram Nobis dixissent) 
realiter levatis et perceptis Jure perpetuo et irrevocabiliter, dedissent 
vendidissent et abalienassent, prout dederunt, vendiderunt et abaliena-
verunt coram nobis in filios filiorum haeredumque per haeredes eorundem 
utefi, fruefi pariter et habefi pleno Iure et cum effectu. Hac expressa 
conditione, quod ipse Stephanus Fáy et sui haeredes praedictam vineam 

15* 
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una eademque libertate, qua ipsi Fatentes possedissent, possidere tenere 
et habere valeat, valeantque et possint ipso pariter facto. Nec ulli ex 
eadem vinea decimas dare teneantur, prout nec ipsi fatentes dedissent. 
Assümpsissent praeterea iidem fatentes in se se praelibatos Stephanum Fáy, 
Dominam Catharinam Consortem ac haeredes eorundem in quieto et 
päcifico Dominio praespecificatae vineae contra quosvis legitimos Impeti-
tores tueri, protegere et defendere velle propriis laboribus et fatigiis. 
Harum nostrarum vigore et testimonio Literarum mediante. Datum Feri a 
quarta proxima post Dominicam Exaudi. Anno Domini Millesimo Sexcen-
.tesimo undecimo. 

K ő r ö s y Ilona elzálogosítja Szikszay György praedicatornak 
e g y egész te lkét és három darab szántóföldjét. Jásza vári 

convent levéltára P. Proth. 177-ik oldal. 1616. 

Nos Franciscus PetheÖ de Gerse etc. Memóriáé commendanius tenoré 
praesentium significantes quibus expedit universis, Quod Nobilis domina 
Helena Keöreössyy Consors Egregii Michaelis Gyöngyössy coram Nobis 
personaliter constituta oneribus et quibuslibet gravaminibus praefati 
Domini et Mariti sui cunctorum item filiorum et filiarum tarn Natorum 
et in futurum ex larga Dei benignitate Nascendorum, fratrum denique 
sororum proximorum et consangvineorum, Generationalium videlicet et 
Condivisionalium, Nec non haeredum et posterorum, súccessorumque 
suorum universorum, tam praesentium, quam futurorum quorumlibel, quos 
praesens infrascriptum tangeret et concerneret, tangere seu eoncernere 
quovismodo dignosceretur negotium in et super se assumptis atque 
levatis, Matura et bene digesta prius intra se deliberatione praehabita, 
certis etiam, justis, rationalibusque ex causis ad id moventibus et in-
ducentibus sponte, libere vivaeque vocis suae oraculo confessa et coram 
nobis pariter et retulit in hunc modum, Qualiter ipsa Domina Fatens, 
valde per arduis et inevitabiiibus suis necessitatibus ipsam summo opere 
urgentibus, propulsantibus conpulsa fuisset et audacta ab honorabili viro 
Domino Georgio Zikszay Concionatore oppidi Zombor, et Nobili Domina 
Catherina Zabo, Consorte ejusdem Ducentos et triginta duos florennos 
hungaricos paratis in pecuniis, mutuo sub spe futurae et effectivae 
restitutionis levare et ad se recipére. De quorum quidem Ducentorum 
et triginta fiorenorum hungaricorum summae rehabitatione et ad se recep
tioné ut dicti Georgius Zikszay et Domina Catharina Zabo Consors ejus
dem ac eorum subnotati haeredes et posteritates utriusque sexus uni-
versae, certi, securi et minimé anxii esse possint. Ideo praefata domina 
fatens totalem et integram unam sessionem suam Colonicalem desertam 
et aedificiis carentem cui ab Oriente Joannis Fekete in qua alias pro-
vidus quondam Thomas Pap Colonus ejusdem dominae fatentis residen-
tiam habuisset specialem, ab occidente verő Petri Egry Nobilium sessionis 
contiguae vicinantur, in praetacto Oppido Zombor et Comitatu Zem-
pliniensi existentem, habitam simul cum tribus terris arrabilibus eidem 
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occasioni additis et excisis, una videlicet earum penes viam publicam, 
que ducit ad Oppidum Maad, cui ab orientali dominae relictae quondam 
Thomae Vásárhelyi, ab occidentali verő plagis Joannis Fekete Nobilium, 
altera earum vulgo Kerek-Nemegy alatt dicta tendens fine ad vineam 
ejusdem dominae fatentis, Filpesy-Szöllő dictam, cui a Maad dominae 
Dorothaeae Fekésházy, relictae Viduae quondam Georgii Fúló, a Zombor 
verő oppido praetactis iuxta et penes viam publicam Petri Egry egregio-
rum, tertia item earum sub vinea Ketser szőlő alatt dicta, fine tendit 
ad can . . . ., cui a Maad Stephani Fejes, a Zombor verő praetitulatis 
Oppidis, Petri Egry, Praetactorum Nobilium Terrae Arrabiles vicinantur, 
ommino in territorii et intra veras metas jam dicti Oppidi Zombor et 
dicto Comitatu Zempleniensi existentibus et habitis cunctisque earum 
utilitatibus, fructibus, comodis et emolümentis, Nec non omni eo jure ac 
Juris proprietate, Jurisdictionique et libertate, quibus videlicet ipsa domina 
fatens eandem sessionem Colonicalem desertam, hactenus tenuisset et 
possedisset. Memoratis Georgii Zikszay et Dominae Catherinae Zabó 
haeredibusque et posteritatibus eorum utriusque sexus universis, in et 
pro praetactis Ducentis et Triginta duobus florennis hungaricis per ipsam 
dominam fatentem, ab eisdem, uti ipsum et Coram nobis oretenus retu-
lisset, modo praemissa paratis in pecuniis, plene, integre, effectiveque, 
et realiter levatis et perceptis titulo pignoris et jure redemptili dedisset 
inpignorasset, inscripsissetque et per manus tradidisset et assignasset 
prout dedit, impignoravit, tradiditque et assignavit Coram nobis vita 
nempe durante ejusdem dominae fatentis et praefati Michaelis Gyön-
gyössy domini et Mariti sui tenendam, utendam, paríter et habendam, 
pleno jure et cum effectu: Hac tali conditione interposita, nimirum Quod 
memorati Georgius Zikszay et domina Catherina Zabo Consors ejusdem, 
haeredesque^ et posteritates eorum utriusque sexus universae in prae-
scripta sessione deserta libere et pacifice absque perturbatione et im-
pedimento praefatorum Dominae fatentis ac Mariti et liberorum ipsorum 
utriusque sexus universorum domos seu aedificia superaedidificare possint 
et valeant, atque in eisdem, vita ut praemissum et ipsorum dominae 
Helenae Keoreossy et Michaelis Gyöngyösy domini et Mariti eiusdem 
durante, Nec ipsi Michael Gyöngyössy et domina Helena Keoreossy 
Consors ejusdem, sed neque liberis eorum permittant facultatem, Memo-
ratum Georgium Zikszay et dominam Catherinam Zabo Consortem ejus
dem, haeredesque et posteritates eorundem utriusque sexus universas 
in praetacta sessione deserta impediendi, perturbandi, et ad se rehabendi, 
modo aliquali. Ad quae praemissa et praemissorum singula inviolabitliter 
observanda praefati Michael Gyöngyössy et Domina Helena Keoreossy 
Consors ejusdem personalibus eorum astantiis obstrinxerunt se coram 
nobis. Post mortem vero et decessum ipsorum dominae videlicet fatentis 
et Michaelis Gyöngyössy domini et Mariti ejusdem, dum et quando-
cunque haeredes et posteritates successoresque eorum utriusque sexus 
universi praescriptam sessionem Colonicalem Nunc desertam ad 
se redimere voluerint et eandem eliberare atque rehabere volue-
rint, Ex tunc depositis prius et Numeratis praescriptis Ducentis 
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et Triginta Duobus florennis hungaricis eisdem Creditoribus ac praeterea 
pretium quoque aedificiorum, si quae praetacti Greditores in praetacta 
sessione Colonicali deserta, interea facerent et ínsinuarent, jüsta et con-
digna aestiraarent proborum Juris Peritorum, architectorumque Jura-
torum Virorum mediante simul et sem el una cum Capitali summa 
plenarie et integre deponere, refundere et persolvere debeant et teneantur, 
pariter eodem facto, atque ita apprehendere et rehabere possint et 
valeant. Tandem verő praefati quoque Georgius Zikszay et Domina 
Catherina Zabó Consors ejusdem, vei haeredes et posteritates eorum 
utriusque sexus universae rehabitis prius et ad se receptis praescriptis 
Ducentis et triginta duobos florennis hungaricis et pretio aedificiorum, 
praescriptam sessionem Colonicalem remit tere, resignareque litis absque 
omni strepituh debeant et teneantur sint atque astricti. Assumendo nibilo-
minus praefata Domina fatens in se et suos haeredes utriusque sexus 
universas, in quieto et pacifico dictae sessionis Colonicalis dominio, 
eonra quovis legitimus et illegitimos Impeditores, Turbatores causídicos 
et actores propriis suis curis laboribus, fatigiis et expensis tueri, prote-
gere et defensando conservare. Quodsi facere nollet non posset aut non 
curaret quo-vis modo, Ex tunc liceat ejusdem Georgio Zikszay et 
Dominae Catherinae Zabo Consorti ejusdem haeredibusque et posterita-
tibus eorum utriusque sexus universis Medio Vice Comitis seu Judlium 
et Juratum Assessorum praedicti Comitatus Zempliniensis pro tempore 
constituti de domo habiíat sive solitae eorum residentiae Evocati sine 
ullis exmissionalibus vigore solummodo praesentium aequivalentia bona 
et jura ejusdem dominae fatentis possessionaria, occupare, occupataque 
tarn diu tenere et possidere, donec eisdem Georgio Zikszay et dominae 
Catherinae Zabo Consorti eiusdem haeredibusque et posteritatibus eorum 
Utriusque sexus universis de praescriptis Ducentis et triginta duobus 
florennis hungaricis simul et de pretio aedificiorum modo praemisso, 
satisfactum non fuerit quo ad plénum. Contradictione, Inhibitione, Revo-
catione, Repulsione, Novo Judicio simplici, vei cum gratia et id genus 
aliis quibusvis Juridicis praefatae Dominae fatentis et haeredum ac posteri-
tatum eiusdem, et in parte non obstantibus neque suffragantibus. Harum, 
nostrarum vigore etc. Datum feria quarta proxima post Dominicam 
Exaudi Anno Domini 1616. 

Gyöngyösy János és társai tiltakozása anyjok, Kőrösy Ilona 
zálogos-levele ellen, a ki a rájoknéző nemesi birtokot Szikszay 
György praedicatornak a törvények ellenére zálogba betette. 

Jászóvári convent levéltára. O. Proth. 49-ik oldal. 

Nos Franciscus Petheő etc. Memóriáé commendamusj per praesentes 
etc. Quod Nobilis Joannes Giöngiösy, filius et puella Judith similiter 
Giöngiössy filia Egregii Michaelis Giöngiössy ex Generosa domina 
Helena Keöreössy, Consorte ejusdem progeniti, in Ipsorum propriis. Nec 
non nobilium Michaelis, ac Ladislai íiliorum et puellarum Susannae et 
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Annae flliarum ejusdem Michaelis Qiöngiössy et praefata domina Helena 
Keöreossy procreatorum, fratrum scilicet et sorörum, ipsorum Protestan-
tium, Carnalium et Uterinorum nominibus et in personis Nostram persona
liter venientes in praesentiam per modum et formám Solemnis Protes-
tationis, Contradictionisque et Inhibitionis subnexa annihilatione Nobis 
signiflcare et detegere curaverunt In hunc módúm, Qualiter ipsi Protes
tantes, prout se ipsa percepissent et intellexissent, praefati Michael 
Giöngiössy, pater et domina Helena Keöreossy -mater ipsorum Protes-
tantium sumpta sibi ipsis, et arrepta. praelibatis Protestantibus mera 
nocendi et präejudicandi occasione, et modo proxirrie his non ita diu 
praeteritis diebus, certam quondam Unam Sessionem Nobilitarem In 
Possessione Zombor et Comitatu Zempliniensi existentem habitam, ipsös 
Protestantes omni optimo efficiosissimoqüe, Avitico Iure tangentem et con-
cernentem Honorabili quondam Georgio Zikszay protunc Concionatore prae-
dictae Possessionis Zombor, Quodam Titulo, Inscriptionis hie in Convento 
Nostro, coram nobis, in et pro certa peeuniarum summa Vendidissent 
et a praefatis Protestantibus abalienassent. In praejudicium et damnum 
eorundem Protestantium manifestum et Valdemagnum. Cum itaque 
talia Bona Avitica abalienata, admittentibus Id Legibus Regni Hun
gáriáé Invalida et Invigorosa censeantur : Ob hoc dicti Protestantes 
quoque tum in ipsorum propriis, quam etiam praefatórum fratrum 
et sororum Carnalium, quorum supra' nominibus et personis prae
fatis siquidem Michaelem Giöngiössy Patrem et dominam Helé
nám Keörössy matrem ipsorum Protestantium a hujusmodi illegitima 
Venditione et alia quavis abalienatione praetaetae sessionis Nobilitaris 
Aviticae et alios Universos et quoslibet Emptores successivamque posteri-
tatem dicti quondam Georgii Zikszay Concionatoris ab emptione, deten-
tione et conservatione, seque in dominium eiusdem sessionis Nobilitaris 
fundatione et haereditatione statutioneque et statui factione: Usu denique 
fruetuum et quarumlibet utilitatum eiusdem pereeptione seu pereipifac-
tione. Sacram Item Caesaream et Regiam Majestatem Dominum nostrum 
Clementissimum et Dominum Locumtenentem Officii Palatinalis prae-
acripti Regni Hungáriáé a consensus sui superinde adhibitione et ratifl-
catione Locaque Universa Credibilia ac Literarum suarum qualitercunque 
et quibuseunque verborum formis et tenoribus confeetarum extradatione 
prohibuissent, contradixissentque Nostri in práesentia. Ac insuper 
totales illas, hactenus faetae jam vel in futurum qualitercunque fieri 
fassiones et abalienationes praedeclaratorum Parentum, ipsorum Protes
tantium in omnibus suis punetis clausulis et articulis annihilassent revocas-
sent et invalidassent, literas etiam Nostras et alias quaslibet, qua
litercunque superinde confeetas,. vel conficiendas, vanas, cassas, frivolas, 
invigorosas viribusque carituras, reliquissent et pronunciassent, imo 
prohibuerunt Contradicendo et. interdixerunt inhibendo reliqueruntque 
et pronunciarunt coram Nobis Harum etc. Datum feria 4.-ta proxima 
post Dominicam Exaudi Anno Domini 1617. 

GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. 




