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gubernio adaequata huic nostro desiderio mandata dare, ut curent 
providere et praecavere, ne cum pupillorum damno et legum patriarum 
praejudicio, ingratum exemplum in Transsylvania hucusque non auditum 
statuatur« etc. 

gacmae Q Rque Ma t t i s V r a e humillimus et devotissimus subditus, 

Comes Josephus Bethlen mp. 
Kívül: Szokott czímzés. 
(Az okiratok Erd. kanczell. levéltár. 1712 nr. 168. Orsz. levéltár.) 

Közli: DR. LUKINICH IMRE. 

ADATOK GYÖNGYÖSY ISTVÁN ÉLETÉHEZ. 
(Negjredik közlemény.) 

Az Andrássyak és Gyöngyösy István. 

Az Andrássyak Erdélyből, Csikszékből szakadtak Magyarországba. 
A régi törzsökös famíliának Péter nevű tagja, Márton és Mindszenti 
Mikó Kata gyermeke, a császárhoz szító Békés Gáspár híve volt, a ki 
Báthori István erdélyi fejedelem s a későbbi lengyel király ellen támadt. 
Péter mint Csikszék királybírája 3000 lovast vitt s a vesztett kerellő-
szentpáli csata után 1575-ben Magyarországra menekült. 1577-ik évben 
elkobzott erdélyi jószágai kárpótlásául 300 frtot kapott a bécsi udvartól 
mint kis-komáromi lakos. A következő évben már Krasznahorkaváralja 
kapitánya. Nyilt, egyenes, őszinte, darabos, igazi katonaember volt, csak 
»magyarul tudott«, mint Bécsben megjegyezték. »Sértő beszédei« miatt 
a gömöri urak nehezteltek a »jöttmentre«, a bécsi udvarnál sem volt épen 
e tulajdonsága miatt valami nagy kegyben. A várat jókarban kellett 
tartani, katonákat fizetnie, míg az udvar csak semmitmondó levelekkel 
és kegyes intésekkel tartotta. Elkeseredve Báthori István ekkor már 
lengyel király utján, majd Markházy Pál Ajnácskő vára elárulója, a 
renegát lippai bég, új nevén Hussein aga ajánlásával Konstantinápolyon 
keresztül akart erdélyi javaihoz jutni. Sikertelenül. A végzet is úgy 
akarta, hogy Krasznahorkán maradjon. 1585-ben, akkoriban óriási ösz-
szegért, 80.000 frtért kapta a' bécsi udvartól Krasznahorkát a csetneki 
birtokrészszel együtt (Kata Krasznahorkensis) tíz évre zálogba. Zúgolódott 
is érte s a császár hitelezőjének tartotta magát. Csak unokája, IL-ik 
Mátyás 1642-ben nyerte III.-ik Ferdinándtól örökadományképen Kraszna
horkát. Ez igen híres procator és vitéz ember is volt, III.-ik Ferdinánd 
háborúiban több ízben részt vett, különösen Bethlen Gábor ellen harczolt, 
kinek fogságából Pálffy Istvánt vitézségével kiszabadította. 1635-ben 
halt meg. Felesége Monoki Anna volt. 

Az Andrássy-család fényének megalapítója fia, Miklós volt. Monte-
cuculi táborában ^vitézül harcolt a török ellen. Gyorsan emelkedett, 
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aranysarkantyús vitéz, a »király komornyikja« (ma valóságos belső 
titkos tanácsos), jász-kunkapitány, 1676-ban pedig a bárói méltóságot 
ás elnyerte s Gömörmegye örökös főispánja is lett. 

Az Andrássyak közül ő volt Gyöngyösy István, a költő első 
pártfogója. Fenmaradt okirati tanúság szerint 1668. június 8-ikán Fülek
ről ír neki a költő-ügyvéd felei nevében, mint jász-kunkapitánynak bizonyos 
földbérlet ügyében. Már itt hivatkozik reá, hogy Andrássy ismeri őt, 
mint jóakaró szolgáját, a ki a néki tett szívességet meghálálja. Nemcsak 
ismerőse, de sógora is volt Andrássynak. Andrássy első felesége ugyanis 
Zieht Klára volt, István leánya, kinek felesége Baranyay Tamás leánya Mária 
Gyöngyösy első felesége is a Baranyay-családból való: Baranyay Gáspár 
kánya Ilona, Gáspár, Tamásnak öcscse volt. A Baranyay-család ősrégi, 
még az Árpádházi királyok korából való nemesek, a máramarosi, ungi 
Baranyán községen kívül Beregben, Ugocsában, Zemplénben, Borsodban, 
Gömörben voltak birtokosok, a kik még a család hanyatlása idejében 
is kétszáz lóval indultak a csatába. A család vagyona azonban már 
a XVII.-ik században megoszlott, nemcsak a házasodás folytán szállt 
más családokra, de mint a nemzeti ügy tüzes bajnokainak jószágait is 
sokszor elkobozta »a királyi fiscus«, maguk a családtagok is sokszor 
bujdosóban voltak. Gáspár a Wesselényi-összeesküvésben való részvétele 
miatt csak 1675-ben térhetett haza bujdosásából az erdélyi részekből, 
öcscse Ferencz a Caraffa-féle vérengzés első áldozatai közül való. 

Tamás azonban aulikus érzelmű volt. Mikor 1671-ben az üldöz
tetések vérengző idején a német sereget, a mely a magyarságot gúzsba 
tartotta, a teljesen kifosztott országgal akarták eltartatni, Baranyay Tamás 
is e czélból a meghívott gyűlésen; a -»hü« urak közt szerepelt. Rottal 
János és Szelepchenyi érsek ugyanis vagy 33 ilyen urat Pozsonyba 
gyűlésre hívott össze, rá akarta őket beszélni, hogy az országgyűlés 
mellőzésével is »a haza javára« a vérengző sereget tovább is az ország 
költségén benntartsák s így a zsarnoki véres uralmat a teljesen kipusztí
tott ország pénzén állandósítsák. Ezeknek a »hű* uraknak is azonban 
az volt a véleményök, hogy ez ügyben illetékesen csak az országgyűlés 
határozhat. Végre is a császári udvar önhatalmúlag rendelte el a sere
geknek az ország költségén való eltartását, ott a hol szálláson voltak. 
Az udvar még szörnyűködött azon a »nagy vakmerőségen*«, hogy a le
igázott ország még izgágáskodni mer. 

A hű Gyöngyösy 1670-ben Pozsonyba, onnan Bécsbe ment 
Wesselényi Ferencz nádorné segítségére. Innen értesíti Andrássyt az 
üldöztetésekről s a rettenetes perek eredményéről. Panaszkodik, hogy 
egészsége »imígy-amúgy szolgál, csak az Isten mentené meg már a bécsi 
lakástól«, hogy egyszer már Andrássynál »udvarolhasson«-. 

Ezekben a rettenetes időkben a már gyanúba fogott embernek 
szüksége volt Andrássy Miklós védelmére, a ki nemrégen azelőtt tért 
át a protestáns vallásról a katholikusra s a kinek a bécsi udvarnál, 
a mennyiben akkor magyar embernek egyáltalján lehetett, befolyása 
volt. Viszont Andrássynak szüksége volt a nagyhírű ügyvédre, a ki a 
nádori udvarban élt s mint »litteratus embert« a hír is szárnyaira vett. 
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Sokfelé voltak birtokai, azok ügyeinek rendben tartására olyan hűséges 
ember, mint a milyen Gyöngyösy volt, legmegbízhatóbb jogtanácsosa lett. 

Gyöngyösy azonban egyelőre az ungmegyei Radvánczon húzódott 
meg, á hol atyai öröksége volt s a melynek környékén férjes leányai 
éltek. Itt bizonyosan leányai: Borbála, Mária, Éva kiházasításával fog
lalkozott, a kik ungi és zempléni nemes emberekhez mentek feleségül. 
De rég nem látott ungi és zempléni birtokainak viszonyait is rendezni 
kelletett, felnőtt gyermekei között bizonyosan már ekkor osztotta el 
anyjok örökségét s a magáét is az ő gondjaikra bízhatta. 

Itt érte el megint a baj. Újra vizsgálat alá került. Csuda István 
rokona tanúskodott ellene, hogy az erdélyiekkel levelezett s a »rebellis« 
Baranyay Gáspár apósa egy huszti sós tiszt útján üzenetet vesz és küld neki. 

Mint ebben az időben annyi ember, ő se talált más menedéket, 
mint hogy katholikussá lett, hogy a megújuló üldöztetésektől szabaduljon-
A tanúvallomásban még ekkor reformátusnak írják. 

Ez időtájban Gömörben állandóan nem tartózkodhatott, hiszen 
gömöri részbirtokait 1664-ben, mikor a nádor szolgálatába lépett, zálogba 
vetette. De bizonyos, hogy ez időben is tevékeny közéleti s ügyvédi 
tevékenységet fejtett ki. A közélet férfiai akkoriban igazán szekér hátán 
éltek, sokszor rövid idő alatt bámulatos nagy utakat tettek meg. 
Gyöngyösy is panaszkodik, hogy »többnyire úton van«. 

Bizonyos, hogy ígérete szerint »udvarlására« sietett Andrássynak 
még 1670-ben s ügyei intézését is vállalta. Az első biztos nyom erre 
Kerekes Erzsébetnek, Andrássy Miklós második feleségének megbízó 
levele, a mit 1673-ik évben a jászói convent előtt tett, a melyben 
Gyöngyösy Istvánt teljhatalmú ügyvédjének, vagy mint akkor mondották, 
»procuratorának« vallja. Procuratorok voltak ugyanis abban az időben 
a nagyobb urak ügyvivői. 

Ez időtől kezdve szorosabbra fűződik élete folyása és emelkedő 
közéleti tevékenysége az Andrássy-családhoz. Leányainak férjhezmenése után 
újra házasodni készül. Ebben az időben gondolkodott így. Okulva azon is, 
hogy »átkozott hírharangok« besúgása miatt annyi baja akadt a 
szerelem miatt. Mert megengedi ugjran, hogy »drága a szüzesség«, de 
hát sok nehézség vagyon benne és mégis csak boldogabb az, akinek 
Isten ád jó féleséget. Ezért a házasságra, mint erős kálvinista kifejezéssel 
írja: »ez istenes szerzetre« szánta el magát. Sóvárogva írja, a mi 
szintén azt bizonyítja, hogy nőtelen korában szerezte ezen verseit, hogy 
a jó feleség dicsérete mindeneknél előbb való. Mert az ád a szívnek 
sok gyönyörűséget. Érzelmesen zengi: ha a tél fergetege, a fagylaló 
hideg éri, felesége óhajtott tüzében melegszik meg, míg a nyár izzasztó 
hevében árnyékos öle nyugtatja s hűs csókjainak harmatja frissíti fel. 
Kedvre deríti az embert az »asszonyi rend«, mert mint a felkelő nap, 
olyan az ábrázatja, szemöldöke, mint a szivárvány, gyenge homloka 
fejér liliom, ajka mosolygó kláris, karcsú dereka egyenes czédrus, 
mosolygása hajnalhasadás. 

Bizonyos, hogy 1674-ben már újra házas volt. Az Andrássy-
udvarból vett feleséget, Görgey Juditot, a ki Andrassynénak volt kedves 
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komornája. Ezt azonban nem a mai megalázó értelemben kell venni. 
Abban az időben a nemes leányok szívesen vállalták e tisztet a nagyobb 
úri családoknál, a hol rendesen egy csapat »nemes úrfi szolga« is tartóz
kodott, a mi akkor a közéleti, vitézi nevelésnek gyakorlati iskolája volt. 
Mindez nemhogy lealázó lett volna, de kitüntetésszámba ment. 

Meg is találta Görgey Juditban a kívánatos, jó feleséget; boldog 
és termékeny házasságban élt véle. 

Andrássy jóindulata is különféle módon megnyilvánult iránta. Már 
1674-ben tizenöt évre ezer forintért, mert pénz nélkül az efféle sohasem 
történt, zálogba adja néki csetneki úri házát a hozzátartozó földekkel, 
erdővel, réttel, kaszálóval, halászati, vadászati és egyéb hozzátartozó 
jogokkal, a mi bizony nem csekély érték volt még abban az időben isi 

A költő páratlan hűsége megnyilvánult az Andrássy-család iránt 
is különösen az 1678-ik évtől kezdve. A rettentő vérengzés, a nemzet 
köz- és magánjogaiban való gázolás se tudta kiirtani a magyarságban 
a szabadság vágyát. »Erdő zöldelésekor« kiszálltak a bujdosók a török 
hódoltságból, az erdélyi területről az agyonkínzott királyi megyékre. 
A bujdosók ügye különösen felvirágzott, mikor az ifjú Thököly Imre 
állott az élőkre. 

Thököly 1678-ban Krasznahorka előtt termett s követelte, hogy 
Andrássy sógora »minden emberével« pártjára álljon. Thököly Imréné 
Monoki Zsuzsanna, Andrássy anyjának testvére volt. Andrássy 6000 
darab aranynyal engesztelte meg a kurucz királyt, de belátta, hogy 
élete sincsen biztonságban. Eperjesre menekült egész családjával, a hol 
fiai a hires lutheránus collégiumban tanultak, mint azt neki Gyöngyösy 
is ajánlotta. A régi tanítvány hálája volt ez is iskolája iránt. Ez idő 
alatt Gyöngyösy volt minden ügyének intézője, javainak nemcsak gon
dozója, de megtartója is. A portyázások idején maga is a várba költözik, 
védelmezi a kóborlók ellen. Midőn a kiélt föld népe nem tudja urának 
járandóságait lefizetni, pénzt teremt, sőt Babaluskát, saját kis faluját is 
zálogbaveti, hogy ura és családja Eperjesen szükséget ne lásson. Innen 
urához intézett levelei mutatják gondosságát, óvatosságát, előrelátását, 
páratlan tevékenységét ura javainak őrzésében. Figyelme, gondja mindenre 
kiterjedt. 1679-ben írja Krasznahorka várából, hogy a kuruczok szapo
rodnak, a németség mindenfelé menekül. Legjobb lesz, írja, ha felesége 
visszajön a várba, mert Eperjesen infectió vagyon. Jöjjön is a felső várba. 
0 maga feleségével, cselédeivel szolgál, »bármint káromkodjanak érte az 
középső várbeliek«. Ide bizonyosan valamelyik irigykedő rokon szorul
hatott, erre czéloz kedélyesen a levelében. 

1680-ban tudósítja, hogy Semsey Pál kurucz csapatját, a mint 
a Tiszán át akartak kelni, Leslie Sándor labancz brigadéros felverte, 
a kuruczokat ingbe, gatyába, hajadonfő, mezítláb vitték. »Vigyázzon 
Miklós úr«, — írja — »mert a kuruczok ezért megadják a kölcsönt!« 
Gyöngyösy jól ismerte a maga fajtáját! 

Ez az intés nem is volt hiábavaló. Andrássyt többször 1683-ban 
is Thököly táborába' rendelték, de nem ment, betegségével mentegette 
magát. Mily nagy gondja van a költőnek urára, családjára, a legutolsó 
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udvari cselédig beszámol egészségi állapotokról is? sőt arra is gondol, 
mi történjék ura családjával, ha Eperjesről is menekülni volnának kény
telenek. Hűsége nőttön nő ura szerencsétlenségével, mikor végre is Thököly 
fogságába jut, mert mint maga írja: »a jóakaratnak a szükség igazi 
próbája«. Valóban Gyöngyösy több volt a hű várnagynál, ügyvédnél, 
jószágigazgatónál, barátja, tagja volt a családnak, a melynek minden 
ügyét, örömét, bánatát magáévá tette, saját érdekénél is jobban őrizte, 
védelmezte. 

Nem is maradt elismerés nélkül Gyöngyösy páratlan hűsége, a mely 
nemcsak tiszteletből, de ura iránt való igaz szeretetből fakadt. De hasonló 
szeretettel viszonozta ura is a szeretetet. Abban az 1684-iki okiratban, 
a melyet Miklós úr a jászói konvent előtt állított ki Gyöngyösy javára 
a régi már adományozott földekről, szőlőkről és egyéb ingatlanokról, 
megpótolja most újabban a krasznahorkai házzal és birtokrészszel, szinte 
lángolva tör ki szeretete a költő iránt. »Az ő dolgában egyébkor is«, — 
mondja — »de kiváltképen már egynehány esztendőiül fogvást azon 
földön levő háboruságos és veszedelmes üdőkben maga dolgainak sok és 
káros hátramaradásával, sőt nemcsak egyszer élete periclitaltatásával is 
hűséges, hasznos és néha veszedelmet is eltávoztatott szolgálataival.« 
»Keserves rabsága idején is pedig a szabadulásra tett fáradsága és 
foganatos munkája által« hálával van a költő iránt és Krasznahorka-
váralján is több házat, birtokrészt enged át neki, bizonyosan azért is, 
hogy kedves emberét közel maga mellett tudja. »Főember« és »főúri 
szolga« között, mint akkor mondták, kevés ilyen írást lehet felmutatni 
a magyar történelemben, a mely egyformán dicsőségére válik a szolgának 
és a főembernek is. 

Eközben gömöri fényes közéleti pályája is megkezdődött. 1681-
ben a hadak élelmező dolgában jár el, ebben az esztendőben a rendek 
is a soproni országgyűlésre küldik. Nagy tehetségének elismerése volt, 
hogy a-kurucz vármegye egyik követéül őt választotta. Itt nemcsak az 
előkelőkkel ismerkedik meg, többek közt Eszterházy Pál nádorral is, de 
országos dolgok szövevényeibe is beletekintett, a mi látókörét csak 
szélesbítette. 1682-ben Thökölynél jár követségben. 1682-ben a megye 
nevében ridegen megírja a német generálnak: »Excellentiád jól tudja, 
hogy ellenállnunk lehetetlen.« Részt vesz 1683-ban a Thököly tői össze
hívott kassai gyűlésen . . . Érzelmeiben kurucz lesz a költő, megírja 
Zrínyi Ilona és Thököly házasságáról szóló énekét s rajongva énekli: 
»Megjön az idő, mikor a kalpag szab rendet a kalapnak . . .« 

1683-ban Andrásy a volt alispán mellé Gyöngyössyt jelöli, a kit 
mindenképen szeretett volna alispánnak, de a gömöriek Paniti Uza Sándort 
választják . . . A megye megbecsülte nagy tehetségét, hiszen minden 
kényes ügyben őt küldték ki, még az eperjesi hóhérral, Caraffával is 
ő tárgyalt a megye nevében, de a kurucz és erősen protestáns vármegye 
mégse bízott benne. így történt bukása. 

1686-ban meghalt Andrássy Miklós. Ez erős, nagytermetű ember 
sohase volt ágyban fekvő beteg. Jobb kezével egy nagy tölgyasztal felső 
lapjába kapaszkodva s azt kínjában összetördelve múlott ki az árnyékvilágból. 
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Halálát bizonyosan senki őszintébben meg nem siratta, mint a költő
jószágigazgató, a ki benne nemcsak nemeslelkű pártfogóját, de szerető 
barátját veszítette el. Ráhárult az a fáradság is, hogy az özvegy és fiai 
között a vagyoni állapotot rendezze, a mi szintén nem kevés tapintatot 
és körültekintést kívánt. 

Fia Péter hasonló jóindulattal viseltetik iránta, de már nem volt 
közte és a költő közt a benső szeretet, a mely apjával Összefűzte a 
hűséges jószágigazgatót. Fiatalabb kora, gyakori távolléte is oka volt 
ennek. Péter szintén katonaember volt. Strassoldo Károly, Leslie, Caprera 
Aeneas tábornokok keze alatt szolgált, Barkóczy Ferencz ezredében 
százados volt, Göncz alatt vitézül harczolt, épen így kitüntette magát 
Nándorfejérvár ostrománál is. Kanizsa elfoglalásánál is Batthyányi Ádám 
tábornok vezetése alatt harczolt, még külföldön is a francziák ellen viselt 
hadjáratban is részt vett. 

Péter, a mint a főispánságba beiktatták, Rozsnyóbányán 1686-ik 
év november 22-ikén tartott tisztújító gyűlésén alispánná választották a 
költőt a szavazatok nagy többségével. (Suffragio potiorum.) Hét éven 
keresztül egyhúzomban alispánja volt a vármegyének nem közönséges 
veszedelmek között, noha ő nem került fogságba, mint egypár elődje, de 
a bécsi kormány erőszaka és a német katonaság pusztításai közben a 
mérséklet mellett számító okossággal kellett élnie, hogy megyéje érdekeit 
a lehetőség szerint védelmezhesse. Már 1668-ban szeretett volna szaba
dulni az alispánságtól, de különösen 1691-ben, a mikor nagy csapás 
érte, ekkor halt meg fiatal felesége. Beteg öreg ember volt már, való
sággal könyörgött a rendeknek, hogy hivatalától mentsék fel. Nem 
tették, alispán maradt 1692-ik esztendeig. A tisztújító gyűlést 1692-ik 
év február 9-ikén Rozsnyóbányán tartották. Itt oly jelenetek játszódtak 
le, a melyek Gyöngyösy népszerűségének erős megcsappanását mutatják. 
Gyöngyösy már kezébe vette a vármegye pecsétjét, hogy az alispáni esküt 
letegye, mert sokan arról voltak meggyőződve, hogy megválasztása újra 
egyhangú lesz. így gondolta ezt az elnöklő főispán is. De a nemesség 
többsége nagy zajongással ellene mondott. Andrássy Péter főispán 
kénytelen volt az alispáni állásra a jelölést megtenni. A maga részéről 
törvényes joga szerint első helyen Gyöngyösyt jelölte három más jelölt 
mellett, de Szakmári Király Jánost választották a rendek, még pedig 
egyhangú lelkesedéssel. 

Ezentúl csapás csapás után éri. Babaluskafalut 1695-ben Koháry 
István visszaváltja tőle, kárpótlásul Koháry még 1690-ben neki ajánlott 
s kedveért készült »Rózsakoszorút« gyönyörű kiadásban kiadja. Andrássy 
Péter 1697-ben krasznahorkai házát és birtokát váltja vissza tőle. Noha 
a felmondás határideje elmúlott, Gyöngyösy visszaadta urának a birtokot 
és Csetnekre költözött vissza. Bizonyosan nehéz szívvel távozott el Kraszna-
korkaváraljáról, a hol annyi öröm és családi gyász érte, Péter úr pedig 
méltányos feltételekkel vette át tőle a birtokot. 

Nyugalma idejét közügyeken kívül munkái kiadásával és egy 
újabb munka szerzésével töltötte, de folytonosan panaszkodik betegsége 
és »tántorgó öregsége« miatt. Mint Koháry kedvéért a » Rózsakoszorú«-t 
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úgy mostan Andrássy biztatására »Chariclia« átköltésével foglalkozott. 
Heliodorus regényes története kedvelt népkönyv volt egész Európában 
Magyar versekre még a XVI.-ik század végén Czobor Mihály tette át. 
Andrássy maga is nagyon kedvelte ezt a históriát, de sajnálta, hogy 
»olyan rendetlenül vagyon és nem veszi azt valaki igazításba.« GyöngySsy 
csengő verselése és költői nyelve után már igen visszásán hatottak a régi 
verselő szakadozott sorai. így a magyar költői stilus nagy mestere tette 
rá kezét s a mint mondja: »jobb rendbe vette«, vagyis teljesen át
dolgozta. Beléiktatta a régi Ovidius fordításaiból »Pyramus és Thysbe« 
históriáját. A munka Andrássy Péter költségén jelent meg. A költő 
hosszú élőbeszédében nagy hálával emlékszik meg az Andrássyakról, 
megírja Péter vitézi dolgait. Mily öntudatosan és művészi gonddal verselt 
a költő, azt nemcsak nagybecsű értekezése a magyar versről, de több
szöri vallomása is bizonyítja, hogy »munkáin nagy fáradsággal ballagott 
végig«. 

Újra növekvő népszerűségét mutatja, hogy tanult, eszes, de még 
csak huszonhét éves fiát 1699-ik évben a vármegye főjegyzővé választja, 
s a következő évben újra alispánnak teszik, hiába mentegetődzött tán
torgó öregségével, betegségével. Gábor fiát rendelték melléje, a kinek 
kötelessége volt írásbeli dolgait is elvégezni. Valóban a költő utolsó 
éveiben csak nevét írta alá hivatalos írásainak! Ez is mutatja erőtlen
ségét, de a megye bizalmát is iránta, mert szinte könyörögve kérték, 
hogy maradjon meg hivatalában. 

Az ő sokat próbált körültekintésére csakugyan nagy szükség volt 
e veszedelmes időkben, mert a mennyire visszavonult a török az ország
ból, azon mértékben kezdték megvetni a magyarságot, mint olyat, 
a kinek becse nincsen s legyőzött nemzet. A »felszabadító hadjárattal« 
járt a magyarság feles irtása is, A nemzet újra fegyverrel kezdte jogait 
védelmezni. A tokaji zendülést nyomon követte Rákóczi felkelése. A kuruez 
mozgalmak elől Andrássy Péter a költő Gábor fiával együtt Bécsbe 
menekült. Gyöngyösy napja már akkor leáldozóban volt. 1704-ik év 
július 24-ikén Rozsnyón meghalt. 

De emléke sokáig élt az Andrássyak szívében is. Andrássy Károly 
1836-ban a pelsőczi őszi közgyűlésen indítványozta, »e nemes megyének 
maga idejében jeleskedett alispánja Gyöngyösy István képének lemásol-
tatását és tanácskozástermünkbe leendő felfüggesztését.« Maga Károly 
gróf gondoskodott megfestetéséről, bizonyosan eredeti, egykorú képről 
történt a másolás, a melynek eredetije az Andrássyak valamelyik kas
télyában lappang. Az újabb időben emléke is fel-felújul. Radvánczon 
első emlékjelét leplezték le, egyik fő művét »A murányi Venus«-t az 
Akadémia Badics Ferencz gondos kritikájával kiadta Andrássy Gyula 
gróf hálára méltó érdeklődése mellett. Ez a könyv a napokban jelent 
meg. Életrajzi adatainak gyűjtése, a mely nélkül teljes, hiteles életrajza 
nem lehet meg, épen Andrássy Gyula pártfogásával történik . . . így 
szövődik össze a magyar költői stilus atyamesterének emléke a híres
nevezetes Andrássy-család dicsőségével. 
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Kerekes Erzsébet Andrássy Miklósné a jászói Convent előtt 
teljhatalmú ügyvédjének vallja Gyöngyösy Istvánt. 1673. 

Nos Conventus et cetera. Memóriáé comendamus per praesentes, 
quod Generosa Domina Elisabetha Kerekes, Generosi Domini Nicolai 
Andrássy de Szent Király Conthoralis, Coram Nobis personaliter consti-
tuta sponte et libere, vivoque vocis suae proloquio confessa est et retulit 
coram nobis hocce modo: quod cum dicta Generosa Domina Fatens, 
partim propter muliebris sexus fragiíitatem, partém verő viarum difficul-
tates, et discrimina Locorumque distantias personaliter ad prosequenda 
et agenda negotia sua ratione bonorum suorum Iuriumque possessiona-
rium, ubivis et in quibuslibet Comitatibus intra ambitum istius Regni 
Hungáriáé existentium et adjacentium, proficisci et adesse minimé potuis-
set, ob hoc ipsa Domina Fatens principaliter in omnibus suis Causis et 
Negotiis qualitercunque supervenientibus et ventitantibus. Coram quovis 
Judice et Justiciario Regni, Generosum Dominum Nicolaum Andrássy de 
Szent-Király Maritum suum charissimum, admodum item Reverendum 
Dominum Petrum Boros Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canoni
cum, nec non Nobiles Melchiorem Kerekes de Szentgyörgy, Michaelem 
Jeszenszky, Michalem Baso, Eliam Gyllány, Stephanum Gyöngyösy, Paulum 
Kallay et Ladislaum Kemecsey in Plenipotentiarios suos eligisset, prae-
fecisset et constituisset, prout elegit, atque constituit in quacunque re et 
negotio, quae pro bono et commodo eiusdem Dominae Fatentis agno-
verint esse, ac se ipsamet personaliter adesset, facereque posset et valeret, 
plenariam authoritatem agendi, tractandi, íiniendi et concludendi 
attribuisset et concessisset Promittendo ea omnia et singula, quaecunque 
praeterdeclarati Domini Plenipotentiarii eiusdem fecerint tractaverint, 
disposuerintque et concluserint, rata, grata et accepta habere, ac firmiter 
et inviolabiliter tenere et observare velle. Harum etc. Datum Feria 
sexta proxima post Dominicam Judica, Anno Domini 1673. 

(Jászói levéltár Proth. 270.) 

Gyöngyösy István képének megfestéséről szóló gömörvármegyei 
határozat. 1836. 

Az 1836-ik esztendőbe Szent Jakab hava (július) 12-ikén és 
több következett napjain tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 

Andrássy Károly gróf az ősökre való visszaemlékezés tekintetéből 
ezen Nemes megyének a maga idejében jeleskedett Al-Ispánya Gyön
gyösy István képének lemásoltatását és tanácskozótermünkbe leendő fel
függesztését indítványozta, mely festménynek elkészítéséről való gondos
kodást Csiz-Szent-Királyi és Krasznahorkai Gróf Andrássy Károly ez eránt 
lett megkéretése következtében magára vállalván, annak sikerítése reá 
bízatott. 



478 ADATTÁR 

Gyöngyösy István levele a kassai városi tanácshoz. 
1702. szept. 8, 

Generosi, prudentes ac circumspecti Domini mihi, observandissimi. 
Salutem, servitiorumque suorum paratissimam comendationem. Az Kegyel
metek levelét becsülettel és szolgállyattyára való mindenkori készséggel 
vévén az accludalt listával együtt, azoknak commentárjokat megértettem. 
Az mely Asszony Portékája felől ír Kegyelmetek nékem, arra azt rescri-
bálhatom, hogy annak megfogatásakor azon Portéka az én kezemhez 
nem, hanem akkori Substitutus Vice-Ispány Tornaltyi Ferencz kezéhez 
deveniált, ki által tudniillik capiáltatott volt és mostan is ottan vagyon, 
másként, ha az én kezem alatt vagyon azon Portéka, nem gondolván 
azon asszony latorcselekedetivel abban Kegyelmeteknek kívánnék com-
plealnom. Egy kis lovacska jutott ugyan az én kezemhez is, de az nem 
azon asszonyé volt, hanem véle együtt megfogatott legényé. Ceterum 
eadem ad vota sua felicissima valere desiderans maneo, servus paratissi-
mus, Csetnek 1702. 8. 9-bris Stephanus Gyöngyösi. Utóirat. Tornaltyi 
Ferencz Uramnál nem sokat vihet véghez Kegyelmetek, ha csak a Nemes 
Vármegyét nem requirállya. Kérem bizodalmasan ez annectalt Levelet 
ne neheztellye Mesko Uramnak eő kezéhez megküldeni Kegyelmetek. 

Jegyzet. Csak az aláírás és utóirat a költő sajátkezű írása. Fontos 
itt czímeres pecsétje, a melyet élete utolsó éveiben használt- Világosan 
látszik: koronából kinövő egyszarvú patájában háromágú növényt (rózsát) 
tart, jobbra balra S. G. betű. Ez a czímeres gyűrű feltűnően hasonlít 
Wesselényi Ferencz Nádor pecsétjéhez, a melylyel kiáltványait pecsételte, 
a mint ez a többek között Zemplén vármegyéhez intézett írásain is látható. 
Tehát semmi esetre sem tollak vagy nyilak, mint Thaly Kálmán állítja. 
Ezt a czímert legelőször 1671-ben használja Bécsből Andrássy Miklóshoz 
írt levelében, addig, még a Szelepcsenyi érsekhez több társával együtt 
szabadulásáért írott levélen is, kalpagos vitéz, balja övében, jobbjában 
kard, a mi vitézi foglalatosságához méltóbb is volt. Ebből látszik, hogy 
a költő czímeres, pecsétes gyűrűjét változtatta. Ez különben épen nem 
egyedül álló eset volt abban az időben. Senki sem ütközött meg rajta. 
A levélben említett Zichi Mesko Jakab a kamara elnöke volt, a kivel 
Zieht Klára, Andrássy Miklós első felesége, Baranyay Tamás unokája 
révén rokonságban is volt. Az oklevél eredetije 11961. sz. alatt a kassai 
városi levéltárban látható. 

Gyöngyösy István megbízó levele. 1680. 

Ez levelünk praesentaló Nemes, Vitézlő Gyöngyössi István és Lacz-
kovics István becsületes követ Atyánkfiait eő Kegyelmöket szükséges
képen ónodba kívántatván elbocsátanunk, meghattuk vigyázván Alkal
matosságra G. Gyűlésére Ntok és Kegyelmetekhez térjenek be, Atyafisá-
gosan kérvén szónkkal mondandó Szavainak hitelt adny, s kivá-
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natos jó válasszal dolgainkat segíteni és azon követ atyánkfiait tovább 
is bocsátany ne terheltessék. Atyafiságos jó akárattyat kívánván mi is 
Nagyságtoknak és Kegyelmeteknek megszolgálni Datum ex Generali 
Congretione nostra die 8. Januarii 1680 in Praesidio Fülekiensi Celebrata. 

(Borsodvármegyei levéltár a missilisek közt.) 

Domino Stephano Ugróczy directori 6. Februarii 1692. Tenoré 
praesehtium Dominus committitur, quatenus cerlum Horreum extra Pos-
sessione Gerény per Comitem Georgium Homonnay aedificatum, sed 
praesens ruinosum, quod nimirum defunctus Dominus Comes Valentinus 
Homonnay Domino Stephano Gyöngyössy, qua advocato suo ante mortem 
suum donaverat, Eidem Domino Gyöngyössy libere adportandum per-
mittitur noverit. 

Jegyzet. Gyöngyösy István már Homonnay Bálintnak tett jogi 
szolgálatokat, a miért Gerény ungmegyei községben, Baranyához és 
Radvánczhoz közel, csűrt engedtek át neki. Ez tulajdonképen rendelet 
az uradalom tiszttartójához Ugróczy Istvánhoz. Eredetije az Országos 
Levéltár missilisei közt. 

Gyöngyösy István zálogoslevele. 

Én Bornemisza Ferencz vallom ez Levelemben, hogy énnekem az 
minémő Puszta jobbágy helyem, kit hívnak Mató Mátyás helyének 
Telekesi és Gyöngyösi Uraimék házok között vagyon; elsőben Néhai 
Forrai István Uramnál volt zálogban más félszáz magyari' forintba, aztán 
pedig Nemzetes Gyöngyösi István Urnák meghirt Forray István uram 
maradéki ugyanazon summába eresztettük kezében zálogképen, meg
kínálván azért Gyöngyösi István Uramat felőle, hogy pénzét venné fel 
s az meghirt helyet bocsátaná ki Eő Kegyelme. Tekintetbe vévén azért 
ezen Porcióban való igaz vérségemet és igazságomat erre mint Eő 
Kegyelme, hogy azon meghirt helyemnek hasonfele Medietássa maradna 
Eő Kegyelme kezénél száz magyari forintokba zálogképen. Az hasonfelét 
peniglen per manus kezében eresszem Letévén érette Eő Kegyelme az 
ötven magyari forintokat,- melyekre én is libere és sponte accedáltam, 
adtam és conferáltam megnevezett Gyöngyösi István Urnák és Felesé
gének Bárányi Ilona Asszonynak és mind a két ágon Lévő Maradék-
jóknak az Eő Kegyelme Udvar házfelől való hasonfele Mediatássát felül 
meghirt Mató Mátyás nevű pusztámat Zálogképen száz magyar forintok
ban hasonfele földeivel, minden ahoz az egész Pusztához való Rétével, 
Irtoványaival és minden Pertinentiaival edgyütt, azzal az igazsággal, szabad
sággal, mellyel éh és az én Praedecessoraim élték és bírták, éljék és birják 
mint Sajáttyokat ea Conditione, hogy a dato praesentium húsz egész 
esztendeig sem én, sem az én kétágon Levő Maradékim, haeresim, succes-
sorim ki ne válthassák, hanem Eő Kegyelmök Libere birják, mint Saját
tyokat, azt is hozzátévén, hogy inter ea valamit építenének Gyöngyösi 
István Uram és Felesége és mind az kétágon lévő Maradéki ezen meg-
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nevezett helynek hasonfele Medietássán, az kiváltás idején, ahoz tudó, 
jó Ács mesterekkel megbecsültén és az Épületet az Capitális Sumával 
Semel et Simul tartozunk letenni és meghadni Eő Kegyelmöknek, azt is 
ki nem hagyván: hogy azon nálam maradó fél Pusztának fundusából 
egészben végig tartozom egy ölnyi Földet excindátni és a Gyöngyösi 
István Uram Fundusához aplicáltatni tartozom. Hasonlóképen az Mező
ben, mind az két Nyomáson egy Hold földet nem az jobb, hanem közép
szerűeket kimutattatni és az az Eő Kegyelménél Zálogban levő Helyhez 
adatni. Eltelvén pedig az meghirt esztendők dum et quando én Borne
missza Ferencz és haereseim, Successorim, mind az két ágon levők Le 
tesszük és megadgyuk a száz magyari forintokat az becsnek az árával 
edgyütt meghirt Gyöngyösi István Uramnak et suis praescriptis Eő 
Kegyelmek is tartozzanak és az meghirt helyet minden pertinentiájával 
remittálni. Ha ezt nem cselekednék Eő Kegyelmek, Letévén az pénzt 
azon járásbéli szolgabiró kezénél az meghirt helyet azon Biró és Esküt 
által vissza foglaltathassuk mint Sajátunkat abscissis omnibus juridicis 
remedys et justitiis Regni Juristitiorum Temporibus az Legitima Evictió-
nak Cauteláját is én Bornemissza Ferencz magamra assumáltam és mara
dékira is hogy meghirt Gyöngyösi István Uramot és suos praescriptos 
azon helynek szabadosan és békességesen való bírásában contra quosvis 
Legitimus Impetitores et Turbatores convincállyuk és conservállyuk. 
Ha peniglen nem convincálhatnánk tehát statim et defacto az meghirt 
száz magyari forintok' elmaradásán Saltem Vigore praesentium ezen 
Járásbéli Szolgabírót csak házátul, uttyábul akár honnét kihiván meg
hirt Gyöngyösy István Ur et sui praescripti azon meghirt summárul 
nékünk minderi Jószágunkból, Javainkból plene executiót és Satisfactiot 
tétethessen meghirt Biró Uram által abcissis omnibus juridicis Remedys 
et Justitys Regni Seclusa etiam Juristitiorum tempóra, mely Levélnek 
Légyen oJy erős hitele minden Birák és Justitiariusok előtt, mintha in 
authentico et Credibili Loco emanaltatott volna. Azt is annectalván, hogy 
ha valamikoron az nálam Lévő fél Fundusomat el akarnám zálogosítani, 
tartozom meghirt Gyöngyösi István Uramot és suos praescriptos meg
kínálni véle. Kinek bizonyságára adom ez Levelemet kezem írásával és 
Pecsétemmel megerősítvén ilyen nemes Személyek előtt: Úgymint akkor-
béli minaji Lelki Tanitó Szent-Miklósi Sámuel és Nyikos Mihály Uraimék 
előtt. Actum et Datum in Possessione Rodváncz die 7.-ma Marty Anno 
1665. Franciscus Bornemisza. (L. S.) Stephanus Gyöngyösi (L. S) Coram 
me Samuele Szent-Miklósy Pastor Ecclesiae Minajensis Coram me Nikos 
Mihály. (Diószeghy Lajos radvánczi családi levéltárából.) 

Jegyzet, Hiteles másolat, Viliéi Pribék László Szolgabiró Korlath-
Helmeczy Korlath esküdt (Jurassor) által hitelesítve 1784-ik év october 
314kén. Széljegyzetében meg van említve, hogy Szentimrey Zabó Gás
pár »újíttatta« meg, ez a költő leányának Borbálának egyik unokája 
volt, s a házhely a Szentimrey-család birtokában maradt. A három 
leánynyal megáldott költő gyermekeinek szülőföldjükön iparkodott tágas 
lakóhelyet szerezni, s arra a vidékre is adta mind a három leányt 
férjhez. 
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A Viceispán Commissiója Gyöngyösy Borbála ügyében. 

Én Thury Gáspár az Tettes Nemes Ungvármegyének substitutus 
Szolgabirája mellettem levő Ordinarius Esküt társammal Nemzetes 
Széchy István Urammal Eő Kegyelmével Tettes, Nemzetes, Vitézlő Ráthy 
György substitutus Vice Ispány Uram Eő Kegyelme Commissiója mellett 
kimenvén Baranyába Nemzetes Szentimrey Zabó Gáspár Uram Eő 
Kegyelme Házas társa Nemzetes Gyöngyösi Borbála asszony instantiá
jára Baranyai Menyhért Uramhoz a végre. Elsőben is Felső Baranyában 
Baranyai Ilona asszonyt consexualis részbéli Pusztákat egészen, mellye-
ket Eő Kegyelme elvett és kezénél megtartott, mutassa vagy mutattassa 
ki Eő Kegyelme Nemzetes Gyöngyösi Borbála asszonynak az én jelen
létembe. Ad tertium azon Puszta után obveniálandó rétéit, földeit adgya 
ki Nemzetes Baranyai Menyhért Uram Eő Kegyelme. Actum et Datum 
Ungvár die 9-ma May Anno 1712 Caspar Thury substitutus Judex 
Nobilium Comitatus de Ungh (L. S.) Stephanus Széchy Comitatus de 
Ungh. (L. S.) 

(Diószeghy Lajos radvánczi, családi levéltárából. Másolat, de hite
lességét» az alább közlött eredeti okirat teljesen igazolja.) 

Én Thury Gáspár az Tettes Vármegyének Substitutus Szolgabirája, 
mellettem levő Ordinarius Esküt társammal Nemes Széchy Istvánnal Eő 
Kegyelmével Tekintetes, Nemzetes, Vitézlő Ráthy György Substitutus 
Vice Ispány Comissiója mellett kimenvén Baranyában Nemes Szentimrey 
Zabó Gáspár Ur Eő Kegyelme Házastársa N. Gyöngyösi Borbála asszony 
Istantiájára Baranyai Menyhért Úrhoz a végett. Elsőben is Felső Bara
nyában Baranyai Ilona asszonyt Consexualo részbéli pusztákat egészen, 
mellyeket Eő Kegyelme elvett és kezénél meghtartott, mutassa vagy 
mutattassa ki Nemzetes Gyöngyösi Borbála asszonnak az én jelenlétemben. 
Ad tertium, azon Puszták után obveniálandó rétéit és fődgyeit adgya ki 
Nemes Baranyai Menyhért Ur Eő Kegyelme. Ad quartum, Mind erdőbűi 
s Mezőbűi akár Tizedben akár Arendakepen bír, sőt provente bir is 
adgya meg Atyafiságosan Eő Kegyelme az Contractusnak tenoré szerint, 
másként Judliter emiitett Gyöngyösi Borbála Asszony keresni el nem 
mulattya. Az minthogy mindezekre Vitézlő Baranyai Menyhért Ur Eő 
Kegyelme: Ad Primum Punctum ászt felelte: Tudom, hogy az édes 
Hugóm asszony az Magamét nem kiványa s nem is kívánhatja, de ide 
sem Vice Ispán sem Szolgabiró nem kívántatik, Hugóm asszony jöjjön 
ide a Sógorral együtt, az kivel akarja, akár ma, akár holnap üllyünk 
le, vegye elő az Contractust tartsa maghát ahoz Eő Kegyelme, akit 
tudok nem tagadom. Láttya mind Isten s Ember Halálnak fia vagyok, 
ma Holnap az Életem, akit Eő Kegyelme bírja, ellent benne nem tartok, 
az Horvát-Atyafiak részit Orosz Zsigmondné asszonytúl váltottam 175 
forinton, kirűl való Levelem is extal azt birom és manutenealom Na-
ményiné és Tárcziné Asszonyom részéért adtam bizonyos summa pénszt, 
az Szántókért is idejében, asztat Eő Kegyelmeék birják, én nem birom, 
ha én Nekem Eő Kegyelme nem hiszen vadnak öreg Emberek eskettessen, 
mutassák ki, mert azon pusztáknak, melyeket Eő Kegyelme kivan kezé-

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 31 
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hez venni, soha hírét sem hallottam, s nem is tudom, mellyek azok. 
Ad quiritum. A mi az Erdő és Mezőbéli Proventust illeti, tudná Eő 
Kegyelme, ha volna valami, bár volna, mi bármikor Eő Kegyelmének, 
is jó volna. Mindezekrül adom ezen Recognitionális Levelemet kezem 
írásával s Pecsétemmel megh erősithvén. Actum et Datum Unghvár Die 
9. ma May Anno 1712. Caspar Thury substitus Judlium Inclyti Comi-
tatus de Ungh (L. S.) Stephanus Széchi Jurassor Inclyti Comitatus de 
Ungh. (L. S.) 

Jegyzet. Bárányi Menyhért »Recognitionális Levelét« a Szolgabirá 
(Judlium) átirta, igy Baranyinak, s ősrégi családjának pecsétjét nem 
látjuk ez eredeti okiraton. Itt van említés a költő egy fiatalabb leányáról 
Naményinérol, a kiről Nagy Iván is emlékezik, de okiratot nem közöl 
róla. Ez okirat szintén Diószeghy Lajos radvánczi családi levéltárá
ból való. 

Gyöngyösy Éva átruházd birtoklevele. 

Én Nemes Zemplény vármegyében Lakó Tárczi Jánosné Gyöngyösi 
Éva adom tudtára mindennek az kit illet ez Levelemnek rendiben, hogy 
az mely Rész eörökségem Felső Alsó Baranyában Istenben boldogult 
Édes Atyámrul Gyöngyösi Isvánrul, kit édes Anyámval Bárányi Ilona 
Asszonyval együtt vett vala, azon reám jutott Rész portiomat adtam és 
engedtem egy testvér atyámfiának Szentimrey Zabó Gáspárné Néném 
asszonynak, Gyöngyösi Borbála Asszonynak Eő Kegyelmének Zálogban 
minden Szántóföldeket és Kaszáló réteket és ahoz tartozó Erdőt, kys 
más Compossessorokkal közönséges. Datum Radváncz die 5. Febr. Anno 
1705. Idem qui Supra Tárczi Jánosné Gyöngyösi Éva kezevonása és 
pecséttye. Coram me Ioanne Tárczi. 

Jegyzet. Ez okirat Diószeghy Lajos radvánczi, családi levéltárából 
való. Mind a két okirat a költő leányairól szól, a kikről Nagy Iván 
okiratokat nem közölt, csak állította rólok, hogy leányai. Ez okirat 
bizonyítja azt is, hogy a költő ungi birtokait, első felesége gyermekeinek 
még életében kiadta. Ez okiratból az is kitűnik, hogy Borbála a költő
legidősebb leánya volt. 

• ) 

Gyöngyösy Gábor végrendelete. 

In Nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis Patris et Fily et 
Spiritus Sancti. Post remissos acerbiores perpessos Dolores, debilis quidem 
Corpore, sanus attamen Mente ex praemeditata matúra Animi Deliberatione 
intra me praehabita sequentem Facio inter Liberos Haeredes utpote meos 
Testamentariam Dispositionen!. Et quidem Bona Mea immobilia universa 
maneant semper indivisa, Dominus Baro de Zwenkau sit universarum 
Bonorum Administrator, eo verő deficiente semper penes Unum e Família 
mea Seniorem natu Masculum Descendentem cum Obligatione coram. 
Domino Vice Comite Inclyti Comitatus Soproniensis pro Tempore consti-
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tuto, Rationes superinde quotannis reddendi Administratio maneat,-talis 
vero Administrator pro fatigio suorum Laborum praeter conveniens Deputatum 
anno quingentos Florennos habeat. Et quia passive uni et alteri teneret 
quadraginta novem Milibus Florennorum, activa vero Debita apud Privatos 
quadraginta quattuor Mille Florennos, Anticipationes item apud Aerarium 
suae Majestatis Sacratissimae unam super quattuor Mille Flor, restans 
item Salarium meum penes Aerarium ad Septem Millia Florennorum 
haberem, ex quibus Summis passiva mea Debitia praeprimis exsolvantur, 
et remanebunt adhuc quinque Mille Florenni, quibus Viczinianea in 
2j Florennis aestimatae, et Berkelianae Vinea quam optime fieri poterit 
distrahendarum summa accrescet. Ac siquidem legitimam Portionem 
Maternam et respective a rne obvenientem nondum ex toto 'Omnibus Liberis 
exsolvissem' Huic est praeattacta, quae previo modo accrescet Summa ad 
Rationem restantis et adhuc prae manibus meis habitae Legitimae Portionis 
tarn post Fata Conjugis meae, quam etiam post meum Decessum Obtin-
gentis ex Filia mea Rolliana Nepotibus videlicet meis sine uila Imputa-
tione facturum, in earundem Intertentionem Expensarum, per me ipsis 
condonatarum, quinque Mille ducenti Viginti Octo Florenni, Viginti 
quinque Cruciferi in aere parato exsolvantur. Neptis mea Pompeatiana 
Tria Milia Florennorum hoc aeque titulo accipiat, et si superstes man-
serit Occasione Emaritationis demum ipsius adhuc Ter Mille Florenni 
ipsi solvantur. Nepti ex Gasferianae Filia mea, post Fata mea, aeque 
legitimae Portionis titulo quattuor Mille Florenni exsolvantur et si super-
vixerit Occasione Emaritationis ejus adhuc bis Mille Florennos accepisset; 
secus sive haec sive praeattacti Neptis mea Pompeatiana ante Tempus 
Emaritationis decesserint superadditarum praevio modo Summarum Obli
gatio remissa habentur. Filiae meae Victoria Domini Baronis de 
Zwenkau conjugi, ob multifaria ejus mihi praestita extraordinaria ob-
sequia et complacentias titulo legitimae Portionis a Matre defuncta et a 
me eidem obvenientis in talem-qualem Recognitionem ejus obsequionem 
et Complacentiam Decem Mille Floreni cedant. Filiae meae Clarae ad 
Completionem totalis legitimae Portionis ipsi adhuc obtingentis Bis Mille 
Florennis, erga Obligatorialium vero mearum Restitutionum ibidem aequalis 
Summa ipsi solvantur. Filius meus Franciscus Carolus cum jam in 
Defalcationem suae legitimae Portionis Bis Mille quingentos Florennos 
a me perceperit igitur ad Complementum eidem obvenire debentis Legitimae 
adhuc Bis Mille quingenti Floreni ipsi solvantur. Filio vero meo Antonio 
cum ex Portioné sua nondum quidpiam percepisset Quinque Millia 
Florennorum exsolvantur. Ac in quantum Fundus supra mentionatus ex 
restantibus quinque Mille Florennis activorum Debitorum et Vinearum 
Pretio Conflatus, omnibus Exolutionibus non foret sufflciens ex Reditibus 
Bonorum sensim exsolvantur. Interea a summis non exolutis Interusuruum 
ex Proventu Bonorum trahant, ex restante porro abinde Bonorum Proventu 
anno Singulae Proles meae, et defunctarum Matrum loco Neptes meae 
non in quantum plures numero ex una Matre susceptae essent et plura 
Capita constituerent, concomitanter non singula, sed in quantum una, 
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vei plures Neptes meae suas Matres repraesentarent, per Mille Florennos 
annuae habeant, sin in tantam summám communis Proventus semet non 
exténderit, tunc aequaliter inter se dividant, si verő ultra obtingentes úni-
cuique Mille Florennos aliquid amplius usque ad quingentos Florennos 
super fuerit, tali Anno éjusmodi supernatas usque ad quingentos 
Florennos filiae meae Victoriaé adjiciatur, ac taliter ultra Mille etiam 
hujusmodi quingentos Florennos vei si hi adaequati non essent, illud 
quod minus repertüm fuerit, percipiat. Quod si verő adhuc amplius semet 
Proventus incassatus exténderit, omnes cum residuo indusa etiam Filia 
mea Victoria aequaliter dividant;. post Fata verő Victoriaé, omnes aequa
liter Proventum intra se divident. Argenteriam autem ab Excellentissimo 
Domino Comite Regni Cancellario aquisitam cum adhaerentys et duo-
decim Paribus cultrorum majorum et totidem minorum, non secus etiam 
deauratam in una Theca Aufsatz Filiae meae Victoriaé linquo, quae ex 
reliqua Argenteria mea, non secus et ex aliis universis mobilibus aequalem 
etiam cum • alys comuniter divisuris, Portionem obtineat. Dispositione porro 
mea hac, si quepiam Prolis aut Neptis mea contenta esse non vellet, 
sed Jürgia Lites i . . animaret, vei ad Invalidationem Testamentariae hujus 
Dispositionis quidpiam ageret, talis nihil aliud, quam supratactam leg-
timam suam Portionem acquirat, ex fructu Bonorum ordinatum 
annuum Proventum verő in perpetuum amittat. Quod si verő unus ex 
Descendentibus meis adversus alterum indebitam Actionem suscitaverit, 
ac in Processu per eandem suscitato succubuerit, succumbens talis ex 
annuo Reditu centum Florennis minus pro illó Anno trahat. Pro Refri-
gerio porro Animae meae, et si quos in vivis offendissem Religiosis 
Patribus Servitis Quinquaginta, et Carmelitis in Laim-Gruben, totidem 
Urnae Vini, sex Florennis cum obiigatione duodecim Sacra a Singula 
Urna pro me celebrandi. Septem Xenodochys porro per Florennos septem. 
alys verő Pauperibus Duodecim Floreni distribuantur. Cadaver sine Pompa 
humi mandetur. Occasione Exequiarum Centum sacra aere parato celebrari 
curentur. Domesticis a summo ad minimum lugubris Vestitus detur, 
minus necessary in eodem dimittantur. Coqua verő ultro salarium suum 
annuum Viginti Florennos obtineat titulo renumeratorio, et in Domo ad 
Dies Vitae maneat. Sartorissae sex Florenni pro Servitys in Infirmitate 
mihi Praestitis numerentur. Coquae Domini Baronis de Zwenkau pro 
Medicinis quattuor Florenni exolvantur. Et hanc meam ultimam 
deliberatam Testamentariam Dispositionen! (cum Reservata Facultate 
Codicillum condendi) esse profiteor, ac pro majoris ejus Firmitate ipse 
eandem subscripsi et Sigillo usuali munivi. Viennae 17-a Juny 1745. 
(L. S.) Gabriel Gyöngyösi. 

Copia pie defuncti Domini Gabrielis Gyöngyösi de Poroszló, suae 
Mattis Sacratissimae Referendary Aulici Cameralis Testamenti. Testamen-
taria Dispositio inter Liberos. Quod Illustrissimus Dominus Gabriel Gyön
gyösi de Poroszló Suae Maiestatis Sacratissimae Referendarius Aulicus 
Camerarius, coram nobis convocatis praesentibus constitutis in 
hoc scripto Ultimam suam Deliberatam Voluntatem contineri declara-
verit, ac pro Majori hujus solemnitate nostro Testimonio eandem firmari 
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petiverit, hisce recognoscimus Viennae 17-a Juny 1745 (L. S.) Summa 
Archiepiscopus Scopiensis (L. S.) Ignatius Antonius de Popovich (L. S.) 
Carol Joseph Reichgruber (L. S.) Sebastianus Halbstaft Beneflciatus apud 
Excellentissimum Comitem Konigseck. (L. S.) Georgius Bernát h Juratus 
Agens, idem qui scripsit cont. (L. S.) Hoc Testamentum in Praesentia 
Georgy Bernath Agentis in Supremo Regio Aulae Marchallatus Judicio 
referátum et publicatum fűit. Quod in Registratura omni diligentia asser-
vatur, et Partibus interessatis Copiae extradantur. Actum Viennae Die 
28-a Juny 1745. 

Jegyzet. Hiteles másolata Sopron vármegye 1752-ik évi április 
27.-iki közgyűlési jegyzőkönyve irataiból (XV.-ik kötet 747.-ik lap). 

Sopron vármegye ajánló levele a Gyöngyösyek érdemeiről. 

Excellentissime ac Illustrissime Domine Comes Domine Nobis Gra-
tiosissime Colendissime. Carolus íilius Gabrielis quondam Gyöngyössy de 
Poroszló in eo Nobis humillime suplicuit, quatenus filium ejusdem Fran-
ciscum Nobili Turmae Pretorianae adlegendum Excellentiae Vestrae 
comendare veüemus; consideratis proinde tum modo mentionatae familiae 
Gyöngyössianae clara Nobilitate, cum verő utilium servitiorum meritis 
supplicantis olim Legionis pedestris Andrassianae Supremi Vigiliarum 
Praefecti, quam et praetitulati Domini condam Gabrielis Gyöngyössy 
Excelsae Camerae Aulicae Consiliary et Referendary assumendi autem 
Francisci Gyöngyössy Genitoris et avi condam gratiose consolandum 
humillime recomendantes gratys et favoribus impense devoti perseveramus. 
Ex Generali Congregatione nostra die Marty 1762 in Possessione Nemes 
Kér celebrata. Exellentiae Vestrae Humillimi obsequentissimi servi Uni-
versitas Cottus Soproniensis. 

Jegyzet. Sopron vármegye 1762. évi márczius 3l.-iki közgyűlése 
jegyzőkönyvéből (XX. kötet 1153. oldal.) 

GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. 

PAP BENEDEK ÉS HUSZÁR GÁL ÉLETÉHEZ. 

1554. Benedictus Pap Zegediensis ius civile adeptus est feria 
sexta in die Exaltationis sanctae crucis anno Domini 1554 fideiussores 
eius sunt Michael Barna, Petrus literátus Deway, Emericus Nagy, Geor
gius Kottha, Matheus Garay, Aaron Rosznay ea conditione, quod a 
modo infra unius anni spatium haereditarium se civem huius civitatis 
facturus est sub paena 32 talentorum argenti. 

(Városi jegyzők.) 
1559. Sequuntur aresta inscripta post meum1 ,.. ex aula (t. i. 

regia) reditum die 1 Augusti. 

1 Cromer Lénárd, városi főjegyző. 


