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Corniger Fano propior Mataurus 
60. Praebuit tutum tibi qui vadosus 

Transitum felix ubicunque mavis 
Fecerit ómen. 

III. 
Ad reges et principes Italiae. 

Maumetes ruit in Thracas vicinaque tellus 
Accessit cladi thessala Bistoniae. 

Secura caesi Oenotria gemuere Pelasgi 
Quique colunt montes Illyris ora tuos. 

5. Ius ubi sit pelagi moneat celeberrima Chalcis 
Totque hominum Euboico milk mer=a mari. 

Sancte páter Veneto Ferinande > íluentia et ingens 
Dux Ligurum 2 tempus consulere Italiae. 

10. Credité vera canunt nee bunt sine numine vates 
Tela movete manu, thure movete deos. 

H E G K D Ű S I S T V Á N . 

OKLEVELEK GYÖNGYÖSI ISTVÁN ÉLETÉHEZ. 
— Harmadik közlemény. — 

XVI. 1 6 9 7 . márcz. 13 . 
Gyöngyösi István elismervénye 150 frtról, melyet b. Andrassy 

Péter tiszttartójától a krasznahorka-várallyai beiratos ház és puszta-
birtok kiváltási összeg törlesztése fejében felvett. 

Én alább megírt Gyöngyösi István recognoscálom per praesentes, 
hogy anno 1 6 9 7 . die 13. mensis Mártii vettem fel nemzetes Nyáradi 
Márton uramtúl tekentetes nagyságos Szentkirályi Andrassy Péter uram 
tiszttartójátúl az ő nagysága pénzét, in specie harminczkét aranyat, nyolcz 
ezüst egész tallért, és folyópénzűl hat rhénes forintot, a melyek (az 
aranyokat négy-négy, a tallérokat pedig két-két rhénes forintban szám
lálván) faciunt in universo imperiales centum. illyen o k k a l : hogy a mely 
három puszták és egy ház, cum omnibus pertinentiis itt Krasznahorka-
Várallyán, néhai tekentetes nagyságos Andrassy Miklós urtúl in anno 
1684 . a Jászai nemes conventban celebráltatott fassiojabéli contractus 
szerént nekem zálogban adat tak, noha nem tartoznám azon contractusban 
fel tett más jók nélkül, per partes remittalnom: mindazonáltal ad fre-
quentem requisitionem, imo et aliis ex respectibus ejusdem praetitulati 
Dni Petri Andrassy, a mikor a feljebb említett pusztákon és házon levő 
pénznek residuitását, az épületeknek az árát, és a nevezett contractusban 
deciaráit auctionalis háromszáz forintnak ő Nagyságára esendő részét azon 
contractus szerént simul et semel plenarie le fogja tenni ő Nagysága 
nekem, akkor én is in termino in eodem contractu expresso remittálom, 
és per manus assignálom ő Nagyságának azon pusztákat, és házat min
den appertinentiáival edgyütt. De reliquo in omnibus suis clausulis, arti 
culis et punctis salvo permanenti eodem contractu; úgy, hogy a mit in 

1 Fernando nápolyi király. 
2 Sforza Ferencz, Milano fejedelme 
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praemissis a nevezett Szentkirályi Andrássy Péter úr ö Nagysága tekin-
tetiért cselekszem benevole; ne láttassam azzal a többiben azon contrac-
tustúl legkevesebben is recedálnom. Azonban a praespecificált általam 
már felvétetett száz tallérnál adom ezen recognitionalis magam kezével 
irott levelemet. Krasznahorka-Várallyán die et anno suprascriptis 150 fi. 

150 írt. Gyöngyösi István s. k. (p, h.) 
(Eredetije a gr. Andrássyak krasznahorkai levéltárában.) 

XVII. 1697. máj". 3. 

Gyöngyösi István nyugtája száz forintról, melyet b. Andrássy 
Péter tiszttartójától a krasznahorka-várallyai ház és puszta birtok 
visszaváltási összegéből felvett. 

Recognoscálom per praesentes, hogy Nyáradi Márton itt való tiszt
tartó uram adott az én kezemhez e mai napon méltóságos főispán An
drássy Péter ur ő nagysága parancsolatjából ugyan az ő nagysága pénzét 
száz magyar forintokat, úgy hogy azok is tempore redemptionis az én 
krasznahorka várallyai portiomon lévő pénzből defalcáltassanak, a melye
ket is mindazonáltal a más quietantiamban fel tett conditiók szerént vet
tem fel. Azoknak kezemhez adásáról pedig quietálom is ezen irásom által 
nevezett Nyáradi Márton uramat. Krasznahorka várallyándie 3. Mai. 1677. 

100 frt. Gyöngyössi István s. k. 
p. h. 

(Eredetije az Andrássiak krasznahorkai levéltárában.) 

XVIII. 1697. június 22. 
Gyöngyösi István nyugtája 15 m. forintról, melyet b. Andrássy 

Péter tiszttartójától a krasznahorkai beiratos krasznahorka-várallyai 
ház és birtok visszavásárlási összegéből fölvett. 

Anno 1697. die 22. junii vettem fel újonnan t. és nagyságos 
Szentkirályi Andrássy Péter Uram commissiója mellett az ő nagysága 
itt való tiszttartójától nemzetes Nyárady Márton úrtól tizenöt magyar 
forintot, ugy hogy a mely pénzzel még ő nagysága énnekem tartozni 
fog azon a házon és pusztákon lévő pénzemből plenarie exsolutiójára, 
a melyeket most itt Krasznahorkán birok, tempore redemptionis azon 
tizenöt forint abból defalcáltassék, a melyről interim adom ezen recogni
tionalis írásomat. Krasznahorka-Vára Ily a die et anno praescripto. 

15 frt. Gyöngyössi István s. k. 

XIX. 1697. aug. 29. 

Gyöngyösi István nyugtája 50 m. forintról, melyet b. Andrássy 
Péter tiszttartójától felvett a krasznahorka-várallyai inscriptionalis 
ház és birtok kiváltása összegében. 

Anno 1697. die 29. Augustí. Vettem fel újonnan az elébbeni 
quietantiaimban fel tett conditiók szerént nemzetes Nyáradi Márton 
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uramtól tekéntetes nagyságos Szentkirályi Andrássy Péter uram Kraszna-
horka várához tartozó jószágának gondjaviselőjétől ugyan az ő Nagysága 
commissiója mellett ötven magyar forintokat, úgy hogy azok is tempore 
redemptionis azokon házon és pusztákon lévő pénzből defalcaltassanak, 
a melyek mostan itt Krasznahorka Várallyán az én kezeimnél vannak, 
azonban pedig azon ötven forintoknak is kezemhÖz vételéről adom ezen 
recognitionalis írásomat nevezett Nyáradi Márton uramnak. Die anno et 
loco suprasciptis. 

50 frt. Gyöngyösi István s. k. 
p. h. 

XX. 1697. október 7. 

Választott bíróság becslevele azon krasznahorka-várallyai ház
ról és birtokról, melyeknek b. Andrássy Péter Gyöngyössi Istvántól 
visszavásárlását kívánja. 

Mi alább megirt N. Gömör vármegye viceispánja, Rosnyó várossá 
birája és a több convocatusok recognoscáljuk praesentibus, hog}r mai 
napra convocaltatván ide Krasznahorka Várallyára nemzetes Nyáradi 
Márton urtul, tekéntetes és nagyságos Andrássy Péter fő ispán úr 
ő Nagysága itt való jószágának tiszttartójátul egy részrül, másrészrül 
pedig nemzetes vitézlő Gyöngyösi István urtúl ő kegyelmétől ugyan itt 
Krasznahorka Várallyán levő inscripüonalis házának (melyet néhai tes 
nghos Andrássi Miklós ur ő Nga inscribált vala ő kegyelmének bizo
nyos summában és bizonyos ideig szabad épületivel edgyütt) aestimalá-
sára, ki akarván azt ő kglmetűl váltani, kitelvén a contractualis idő; 
mely aestimatióhoz minek előtte hozzá kezdtünk volna, és admoneálván 
mindkét részrül ő kegyelmeket, hogy alkura, és atallyában való meg-
egyezzésre mennének, a mint hogy a mi interpositionkra, és közöttök 
lett hosszas munkálkodásunkra meg is alkuttak előttünk azon házra, és 
a hoz tartozó mindennemű épületekre tett költség, és expensák aránt, in 
totó háromszáz ötven magyar forintokban, mely summát megírt tiszttartó 
ur ő kglme az ő Nga pénzébűi mindgyárt et eo facto le is tette 
megírt Gyöngyösi István uramnak ő kegyelmének. Azon kívül száz 
magyar forintot auctionalis pénzt, mely háramlóit azon házra és a több 
itt való várallyai pusztákra, az háromszáz forintbul, melyett meg is 
nevezett néhai tes Ngos Andrássy Miklós ur ő Nga auctionaliter 
inscribált volt a praespecificált várallyai házra, pusztákra és a Csetneki 
dominiumban lévő bizonyos portiokra, s ugyan Csetnek várossában lévő 
Nagy Bányai Gáspár háza felére (azon auctionalis három száz forintoknak 
a restans részre, úgy mint két száz forint azon esetneki házra és por
tiókra deriváltatván) és mind két rendbeli summát már nevezett Gyön
gyösi István úr ő kglme előttünk plenarie fel is vette és leválta; tészen 
pedig in totó, kit most Gyöngj'ösi István uram nevezett Nyáradi Már
ton tiszttartó uramtól a praenominált épületért azon auctionalis száz 
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forinttal együtt effective felvett négyszáz ötven forintokat. Actum Kraszna 
horka-Várallya die 7-a mensis Octobris Anno 169 7. 

Gyöngyösi István s. k. (p. h.) 
Nyáradi Márton s. k. (p. h.) tekéntetes ngos 

Szentkirályi Andrássi Péter uram ő nga Kraszna-
horka-várallya jószágának tiszttartója, 

Jelinek András vice ispán s. k. (p. h.) 
Posgai Gáspár, Rosnai bíró s. k. (p. h.) 
Modori Dávid s. k. (p. h.) 
Lányi Pál s. k. (p. h.) 
Buzini István s. k. (p. h.) 
Kissóczy Gábor s. k. (p. h.) 

(Eredetije a gról Andrássy cs. krasznahoi kai közös levéltárában.) 

XXI. 1697. október 7. 

Meghívott birák előtt kötött egyezséglevél, mely báró Andrássy 
Péter és Gyöngyösi István között köttetett és a melynek pontjai szerint 
Gyöngyösi István a nála beiratos zálogban lévő krasznahorka-várallyai 
házat és pusztabirtokokat visszabocsátotta, Csetnekre kielégítéséig joga 
felmaradván. 

Mi alább megírt személyek recognoscaljuk per praesentes, hogy 
tekintetes és nagyságos Szentkirályi Andrássy Péter nemes Gömör vár
megye főispánja requisitiojára ide Krasznahorka-Várrallyára kijöttünk oly 
véggel, hogy a mely zálogos házat most itten bir N. vitézlő Gyöngyösi 
István uram, annak épületit megbecsüljük. Noha pedig azon háztúl levő 
contractusban specificált nap es üdő, úgymint Szent Mihály Arkangyal 
napja már elmúlván, lehetett volna oka, hogy azon házat és azzal együtt 
ő kegyelmének hypothecált pusztákat hie et nunc nem tartozott volna 
kibocsátani kezébűl, mindazonáltal ebben is akarván a nevezett urnák 
szolgalatjára való készségét s igaz devotióját contestalni, condescendált 
arra, eo non obstante, hogy a fassionalis contractusban specificált nap, 
ut praemissum est, már elmúlt, remittalja azon házat és praenominált 
pusztákat ő kegyelme, oly conditiókkal mindazonáltal 

Primo, hogy a még commode ki költözhetik ő kegyelme azon 
házbúi, addig abban, úgy a mint annak előtte szabadosan lakhasson és 
ahoz elégséges tűzre való fát hordhasson az itt való erdőkről; szarvas-
és egyébféle marháit, minthogy azoktúl az itt való pásztoroknak már 
nagyobb részéről megfizetett, a míg kijárhatnak, az itt való határon legel
tethesse. 

Secundo. Ennek előtte vágattatott volt ő kegyelme némely épületre 
való fákat, azokat szabadosan, valahová akarja, hordathassa el ő kegyelme, 
azok másként is ő kegyelmét illetvén; és a mely tíz szálfát Nyáradi 
Márton úr, úgymint fő ispán uramnak tisztartója kölcsön el vitetett, 
azokat adassa meg, a melyeket is a feljebb megirottakkal együtt szabadon 
el hordathassa ő kegyelme. 

Tertio. A mely földekben ezen esztendőben ő kegyelmének őszi 
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vetési voltak, azokat a jövő tavaszszal ő kegyelme szabadon bevethesse 
és annak idejében fel is takaritathassa; ugy a mely földekben mostan 
ő kegyelme őszi vetést tétetett, azok termését is szabadosan fel vétet
hesse annak idejében. A melyek minthogy mind méltó és helyes kíván
ságok, arra nézve azoknak a nevezett ur ő nagysága nevével az ő nagy
sága nevezett tisztartója assecurative consentiált is és hasonlóképen mi 
is közönségesen. Nevezett Gyöngyösi István uram pedig per expressum 
ilyen declaratiót is tett előttünk : minthogy csak ex beneplacito cselekszi 
azt, hogy a sokszor emiitett házat és pusztákat magányosan bocsátja 
ki kezébül, azzal a több punctumiban semmiképen nem akar recedalni 
jó emlékezetű néhai Szentkirályi Andrássy Miklós urnák a nemes Jászai 
conventben anno 1684. Feria Sexta post Dominicam duodecimam SS. et 
individuae Trinitatis celebráltatott contractusátúl, hanem tartja magát 
annak tenorahoz, a többi között abban is, hogy a csetneki házat és azon 
csetneki jószágbeli most az ő kegyelme kezénél lévő portíókat ne tartoz
zék per partes és másképen remittálni, sem maga ő kegyelme, sem suc-
cessori, hanem egyszersmind a mikor tudniillik azon házon és portiókon 
lévő pénze azon contractusban denotált auctionalis háromszáz forintoknak 
restans részével, úgymint kétszáz forintokkal együtt simul et semel le
tétetik ő kegyelmének a praenominalt contractusban fel tett conditiók 
szerént. A melyekről adjuk pecsétünkkel és kezünk Írásával megerősített 
ezen recognitionalis levelünket. Krasznahorka-Várallya die 7. mensis 
Octobris anno Domini 1697. 

Nyáradi Márton s. k. (p. h.) 
tekéntetes és n. Szentkirályi An

drássy Péter uram ő nga kraszna-
horka várallyai tisztartója. 

Jelenik András s. k. (p. h.) N. Gömör v. 
vice-ispánja. 

Posgai Gáspár Rosnai biró s. k. (p. h.) 
Modori Dávid s. k. (p. h.) 

Lányi Pál s. k. (p. h.) 
Buzini István s. k. (p. h.) 

Bukovicz Mátyás s. k. (p. h.) 
Kissóczy Gábor s. k. (p. h.) 

(A gr. Andráss\'ak krasznah.-várallyai levéltárából.) 

XXII. 1700. január. 3. 

A Leleszi convent Várady László és neje Oth Anna-Margit 
ügyében megidézi Gyöngyössy István nejét Ráskai Annát és Korláth 
Ilonát néhai Ráskai Erzsébet leányát. 

Sacratissimo principi ac dominó dominó Leopoldo Dei gratia electo 
Romanorum imperátori semper augusto ac Germaniae Hungáriáé, Bohe-
miae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. regi, archiduci Austriae. 
duci Burgundiáé, Brabantiae, Stiriae, Carinthiae, Carnioliae, marchioni 
Moraviae,, comiti Habsburgi, Tyrolis et Goritiae etc. dominó dominó 
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eorundem clementissimo Augustinus Benkovics, episcopus Varadiensis, 
comitatus Bihariensis supremus ac perpetuus comes, Vestrae Majestatis 
consiliarius, necnon praepositus et conventus ecclesiae sanctae crucis de 
Lelesz. Orationum in Domino devotarum suffragia perpetua cum fidelitate 
et animi subjectione . . . . Nos literas ejusdem Majestatis vestrae sacra
tissimae evocatorias, admonitorias pariter ac certificatorias pro parte et 
ad instantiam generosi domini Ladislai Várady camerae Majestatis 
vestrae sacratissimae Hungaricae consiliarii et locumtenentis Majestatis 
regiae generalis perceptoris, necnon nobilis dominae Annae Margithae 
Otth consortis ejusdem patenter confectas et emanatas nobisque praecep-
torie sonantes et directas, summo cum honore et animi subjectione acce-
pisse in haec verba: Leopoldus Dei gratia etc . . . Unde nos . . . percep-
tis . . . mandatis Majestatis vestrae sacratissimae, literis suis evocatoriis . . . 
humillime obedire et satisfacere volentes, prouti equum est, tenemurque et 
decet, ac juxta earumdem continentiam nostrum hominem venerabilem videli-
cet praesbiterum Stephanum Széplaky, plebanum Kaposiensem, fratremque et 
loci praelibatae hujus ecclesiae nostrae conventualem ad praemissam evo-
cationem suo modo et ordine peragendam et exequendam, nobisque ean-
dem fideliter referendam nostro pro testimonio fldedignum duxeramus esse 
exmittendum, qui tandem ad nos reversus, sub debito ipsius juramento 
in generali regni decreto contento retulit isto modo : Qu&liter ipse vige-
sima octava modo labentis mensis Januarii »annique currentis infrascripti 
ad faciem possessionis Nagy-Ráska, consequenterque domus solitae resi-
dentiae memoratae Annae Ráskay filiae deficientis relicta (? így)1 attunc 
Ladislai condam Ráskay, jam verő Stephani Gyöngyössy Egregiorum sic 
dictus (?) conthoralis ibidem, ac comitatu praeallegato Zempliniensi exi-
stentis habitae. Deinde verő die immediate sequenti, nimirum vigesima 
noná mensis et anni eiusdem in et domum solitae residentiae praelibatae 
dominae Helenae Korláth filiae Elisabethae condam Ráskai in possessione 
Eőr, comitatuque praescripto Unghvariensi existentem et habitam cum 
praescriptis verbotenus insertis Maiestatis vestrae Sacratissimae literis evo-
catorio certificatoriis eisdem ibidem in specie exhibitis et reseratis et 
productis personaliter accessisset. Ubi easdem dominas Annám nempe 
Ráskay et Elisabetham Korláth personaliter repertas iuxta tenorem et 
continentiam praescriptarum benignarumque Vestrae Maiestatis sacratissimae 
litterarum evocatoriarum et admonitoriarum, item lestimonium nostrum 
evocasset, admonuissetque easdem et commisisset verbo Maiestatis vestro 
regio, ut ipsi in curia Maiestatis vestrae regiae primitus celebranda coram 
Personali ejusdem Maiestatis sacratissimae praesentiae regiae et reliquis 
Iudícibus personaliter vei per procuratores suos legitimus praevio modo 
comparere debeant, rationem de praemissis redditurae efficacem, emen-
damque, Judicium et Justitium in eadem curia Vestrae Mattis Sacratissimae 
regia a personali uspote ejusdem praesentiae regiae recepturi. Certificando 
nihilominus easdem ibidem, quod sive ipsae in dicta curia suprafatae 
Mattis Vestrae regia primitus celebranda coram personali nempe praesen-

1 Zavaros, s alig érthető, hacsak első férje is hasonló családi nevű. 
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tiae regiae personaliter vei per procuratores suos legitimos comparuerint, 
sive non, dictus tarnen personalis praesentiae sacratissimae Maiestatis 
regiae in eadem curia regia, ad partis comparentis instantiam id faciet 
in praemissis, quod juris et justitiae dictaverit ordo. Et post hoc hujus-
modi evocationis et certificationis, totiusque inibi peracti negotii seriem 
simul earundem evocatoriarum et certificatoriarum non tantum prout 
expeditus est, peractum juxta benignum Vestrae Mattis sacratissimae 
ommissum et mandátum ejusdem Majestatis vestrae fideliter rescribendas 
esse duximus, communi svadente justitia. Datum ipso Sabbato primo 
ante Dominicam Epiphaniae anno domini millesimo septingentesimo. 

(A leleszi convent levéltárából gyarló másolat után.) 
NAGY IVÁN. 

LEVELEK A GÖTTiNGAI KIR. E G Y E T E M KÖNYVTÁRÁBÓL. 

1. Egy névtelen levele Rem Györgyhöz. 

Amplissime et honoratissime vir, domine et amice summa observantia 
colende, salutem et officium! Etsi quod in hoc tempore ad te scribam, fere 
nihil sit, officio tarnen scribendi deesse nolui. Et de gamicis quidem porro 
nihil, nisi Pauliniyn istud : »Probet unusquisque seipsum«, quam ego regulae 
instar omnium mearum actionum rerumque suscipiendarum semper statui 
et ad quidvis feliciter peragendum iudico non esse incommodam. Vicem 
tuam vehementer admodum doleo, et quid viro bono dolorificum magis 
queat accidere, quam pro sperato faeili atque foecundo, difficile atque 
sterile coniugium ? Merito ut Piscator ictus vei tandem sapere discat et 
vestigiis territus tectum stillans non facile subeat. Et miserum est sane, 
communem cum Aventino sortem experiri, atque hie colophon nobis 
fueris argumenti istius vel ipsa recordatione molestissimi, cuius mihi apud 
te traetandi gamicis istis tuis taedis Hilpolstenianis ansam dederas: ut 
te sibimet consulendum cupivissem, quorum tu ad alios et suasor et 
laudator soles esse et faeundus et eximius. 

Utinam vero patrocinio atque ope tua iuvari potuerit nepos a sorore 
mea Georgius Malleolus, quem tibi cum filiolo nuper commendavi exulem 
miserum. Id tarnen, quam sit in isthac exulum copia difficile, facillime 
habeo divinare, petenti etquidem tarn obnixe flagitanti deesse partibus 
meis apud te nolui. Velim ipsi in schola aliqua locum, dum melior aura 
aspiret, esse posse, moderátori mea sententia non inepte, nec incommode 
futuro. Verum ipsismet vobis alumnorum ad talia non inidoneorum abunde 
est, ferendum misello, ut fuerit diuturnior vacatio. Nos eadem sors manet. 
Sunt enim, qui dvroy.Qo.TOQa antequam B. provinciám nostram tradat, comi-
tiis apud nos indictis, eadem, quae Austriae experti sunt, etiam apud 
nos tentaturum, seu potius offertum daturum idque propedie admodum 
affirmant, ne novus dynasta molesti quidpiam vel tentare, vel mutare 
velle dicatur; atque istud brevi főre non dissimulant, qui salvatoris nomini 
gaudere videri volunt longoque iam tempore huic praedae inhiant. Verum 
tu ista fortasse ex aliis et rectius et certius: ego nie ad imitationem 
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