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OKLEVELEK GYÖNGYÖSI ISTVÁN ÉLETÉHEZ. 
r.t ". í — Negyedik és befejező közlemény. — 

XXIII. 1704. april 18. 

Gyöngyösi Istvánnak mint Gömör vármegye alispánjának nyilt 
levele, a vármegye összes lakosságához a II. Rákóczy Ferencz táborából 
elmeneküli katonák vissza terelése tárgyában._ 

Én alább megirt Gyöngyösi. István Nemes Gömör vármegyének 
Ordinarius Vice Ispánja, adom. tudtokra mindeneknek, a kiknek illik, 
nevezet szerint pedig azon nemes vármegyebeli városok és faluk bíráinak, 
esküdt polgárainak és minden egyéb lakosinak, mind nemeseknek, mind 
nemteleneknek, hogy az elmúlt hétfőn,. úgymint a most folyó hónak 14. 
napján Tornallyan celebraltatott generalis gyűléséből a nevezett nemes 
vármegyének, bocsáttattak ki méltóságos Fejedelem felső-vadászi Rákóczi 
Ferencz kegyelmes Urunk ő nagysága parancsolatja mellett nemzetes 
vitézlő Bárczi György substitutus Vice Ispán és Szent Miklósi István 
Uraim az ő kegyelmek mellett lévőkkel együtt a végre, hogy a nemes 
vármegyében minden városokat és falukat szorgalmatosan megvizsgálván, 
kitanulják a táborokról elosztott s köztök lézengő s mulatozó katonáknak 
és hajdúknak számokat és neveket, magokat pedig a kiket hol találhat
nak, említett kegyelmes Urunk ő nagysága táborára menni kénszerítsék 
minden kedvezés. nélkül, hasonlóképen a nemesség közül, a kik mind 
eddig azon kegyelmes Urunk ő nagysága parancsolatja szerint nem in-
surgaltak, és a táborra nem mentek volna, azokat is felkeressék ő 
kegyelmek, és már a táborra ment nemesség után hajtsák. Kérek azért 
minden Rendeket, ismerjék a felül megirt dologban járóknak ő kegyelmeket 
és azokban meg gátolást ne tegyenek ő kegyelmeknek, a városok és 
falusi bírák pedig illendő gazdálkodással és a hol ugy, fog kívántatni, 
elégséges segítséggel is legyenek ő kegyelmeknek az olyan lézengő^'és 
imitt-amott mulatozó katonáknak és hajdúknak a.táborra compellaltatá-
sában, ebben pedig egyebet sem cselekedjenek. Praesentibus -perlectis ex 
hibenti restitutis. Csetnek 18.. április 1704. 

Gyöngyösi István, s. k. 
(Gömör vármegye levéltárából.) 

. . . . . . . . . . . . . . . • ' . , . : . . " . ; : • 

XXIV. 1705. april 29. '. . :I 

Gyöngyösi István örökösei közi ingóságokról szóló osztály és a 
hagyatékról intézkedés. 

Anno 1705 die 20. április. In Oppido Csetnek in Cottu Gömör. 
habita l-o Találtatott az pinczében húsz hordó monoki bor. mely-

'lyekét 8 részre osztván, jutott egy-egy részre két-két hordó, Gyöngyösi 
Imre részére jutott két hordó bort Rokfalusi Smiják Máthénak adván 

"nevezett' Gyöngyösi Imre adósságában, melyet Erdélyben Kolozsvárott 
vett fel kulcson, az négy hordót pedig ezen mostan folyó Esztendőbeii 
munkájára x hagyattattak Köszörűs János Uram keze alatt. 
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2-do Tizenkét ón talakbúl jutott egy-egy részre kettő-kettő hat 
részre, Gyöngyösi Gábor és Imre Uraiméknak nem juthatott, mivel nem 
volt több, azért jüvendűben másbúi kell suplealni ő kglmeknek. 

3. Találtatott három vas pecsenye sütő rostély, egyike hagyatott 
a háznál, az egyiket Gyöngyösi Rosaliának, a másikat Gyöngyösi Magdol
nának. Ugy ötezer sindel szöget, száz lécz szöget is nevezett Asszonyomék 
vettek kezekhez. 

4. A majorban találtatott tiz szarvasmarha, mellyeket hat részre 
osztván. Gyöngyösi Rosália nem vévén mostani marhákbúi semmi részt, 
cedalván az többi atyafiaknak, egy pár barna tinó jutott Gyöngyösi 
Gábor uramnak, Magdolna részire egy meddő tehén, Julianna részire egy 
hitványos tehén alatta lévő szopó borjúval, Sigmond részire is egy tehén, 
György részire is egy csonka tehén, Ignácz részire egy tulok és egy 
tavali borju, egy üszocske közre maradott, mellyet az atyafiak Gyöngyösi 
Julianna asszonynak ajándékoztak; és egy-egy részre egy-egy sertés 
marha jutott. 

5. Az több res mobilisok és immobilisok maradtak fel, némellyek 
inventariumban fel vannak téve, de némelyek nincsenek, mindazokat, 
valamelyek találtatnak, Gyöngyösi Gábor uram jüveteleig in suspenso 
maradtak, de az szekrestyében lévő ládábúl tiz karika skofium elveszvén 
és egy mentére való ezüst gombok makkokkal együtt, ugy egy törött 
ezüst kanál, más dibdáb falat ezüstökkel, a sujtást Gyöngyösi Sigmond, 
a medve bőrt farmatringal Gyöngyösi György uraimék vették el hir 
nélkül. 

6. Minthogy az nagyobbik atyafi Gyöngyösi Gábor uram ő kgme 
itthon nem léte miatt végképen az osztály közöttünk véghez nem mehetett, 
ez után közülünk senki is semmiben ne avassa magát, sem perceptiókban 
ugy erogatiókban is, hanem bizattatott mostani gondviselőre Köszörűs 
János Uramra, hogy az mely atyafiaknak közülünk leszen mire szüksége, 
nevezett tiszt erogáljon erga quietancias, mert ha ezentúl valamellyike 
közülünk fel vészen és eddig is felvett, tehát imputaltatni fog jövendőben 
rata portiójában. 

7. Mivel némely atyafiak távul lakások miatt gyakran egyben nem 
concurralhatnak, azért ha más törvényes dolgok interveniálhatnak az 
atyafiak részírül tarn in eo, etiam in aliis occurentiis bizattattak egészlen 
az dolgok N. Pletrich János Uramra, adván elégséges plenipotentiát ő 
kglmének. Actum die loco quibus supra. 
(Aláiratlan egykorú példány egész íven váradi Török Bélánál a kálnói Etthre család 

levéltárából. E. T. II. 23.) 

XXV, 1707 sept. 1-én. 

Gyöngyössi István gyermekeinek az ingóságokról osztálylevele. 
Mi alább subscribált atyafiak közönséghes consensusból inealván 

magunk között némely portékabeli divisiót, igazságosan pediglen és fel-
bontathatlanul e következőképen dividaltuk : 

1 Értsd: a szőllő munkájára. 
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Primo. Lévén egy skatulában egy tizenötös, két tizes, egy ötös és 
tizenkilencz apró aranyok, úgy húsz ezüst tallér, egy rubintos gyűrő, és 
egy kis arany gyűrő, egy csésze, egy só tartó és kilencz ezüst kanál, 
ugy két kissebb apró, mellyet magunk között hat részre felosztván, 
jutott egy-egy részre tiz-tiz arany, három-három ezüst tallér, az csészét, 
só tartót és az rubintos gyűrőt Gyöngyösi Gábor kifizetésire, mely is 
jutott volna az Ő kglme részire, adtuk Gyöngyösi Julianna asszonynak, 
az kissebbik gyűrőért letett Gyöngyösi Zsigmond két ezüst tallért. Az 
kanalakbúi pedig az iffiak számára kettő-kettő jutott, az asszonyokéra 
pedig egy-egy, az két kissebbik jutott Gyöngy össi Julianna asz-
szonynak. 

2-do Maradott két öreg szőnyeg és egy kissebb, úgy huszonnégy 
tányér, hat tál, négy gyertyatartó, egy kanna, két só tartó, mellyeket is 
hatrészre osztván, jutott ezen portékából egy-egy részre négy-négy tányér, 
és egy-egy tál, négy gyertya-tartó négynek, a két sótartó egynek, az ón 
kanna is egynek. A szőnyegeket pedig aestimálván a két nagyot tizenkét 
forintjával, a kissebbiket hat forintra, mely is teszen harmincz forintot, 
mellyet is megtartván az asszonyok maguknak, az iffiakat belőle kifizet-
.ték. Azonkívül kilencz findzsa, jutott két-két részre 3. 3. findzsa. 

3. Az Hárskúti rétet kiváltván 40 forinton; az húszat erogálta 
Pletrich János uram az iffiakra, az húszat pediglen szőllő munkára. Az 
Demczi rét, mellyet is zálogban birtunk, kilenczven magyar forintokban, 
mind az által arany pénzűi, az aranyat pedigh mostan valóra szerint com-
pütalván, megyén száz magyar forintra, melyet is közönséges consensus-
ból engedtük azon száz magyar forintokban Pletrich János uramnak, ugy 
hogy ő kglme hatvan forintot azon pénzbűi a következendő szüretnek 
véghez vitelére erogáljon, a residuitását pedig exolválja, a minthogy exol 
válta is, melybűi is hat részre obveniált f. 5. idest öt, az tizenkét forin
tot deputalván Gyöngyösi Magdolna asszonynak, minthogy ő kegyelme 
a temetéskor nem vett semmi posztót magának. 

4-to Maradt Paskaházán egy malom, melyben Gyöngyösi Zsigmond, 
Gyöngyösi Rozália asszony és Gyöngyösi Magdolna asszony magok 
részeket engedték ki-ki negyven-negyven magyar forintokban Pletrich 
János uramnak és igy ő kegyelme házas társa részivel bir benne 
négy részt. 

5. Berzéthen Korláth Istvánért, Rudnán Gergely Andrásért, Gergely 
Györgyért és Gergely János nevű jobbágyokért tett le Máriássi Pál 
uram ötszáz hatvan magyar forintokat, azt elosztván hat részre, prove-
niált egy-egy részre arany és ezüst pénzűi kilenczven három magyar 
forint, harminczhárom magyar pénz. Az Gyöngyösi Gábor uram része 
pedig imputaltatik az monoki szőlőben több perceptumokkal együtt, ugy 
hogy ha valamit percipiáltunk vagy tovább is percipiálunk, tartozunk 
az monoki szöllönkbeli magunknak obvenialandó részünkből ő kegyelmé
nek refundalni. Actum Csetnek die 1. Septembris 1707. 

Egykorú másolat egész ivén Török Béla ur cs. levéltárában, fasc. Ií. 23. 
31* 
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na -y^cKivül :• Par Divisionis,«:-j . : " : " r : -;•-? rwv-YI • 
gé .i) ,"In- totó percipiált Gyöngyösi. Rosajia atyja ;jószágábúl• fi. Ueg.; 3.93. 
Azon; kilenczven 3 forinlokbul erga quietantíam Emerico Gyöngy össi adtam 
ß;-.Rfe..,"5'0.-vissz.a kellett volna 100 magyar forintokat fizetni, de: áztat 
nekem, engedje; superfluitásbúl." ' slí-síí ' - ^ ; 
?t vb-n ,'y ''- v : • •:'•' ) > -\ .' ' -.;.. ' . : ' " . \ • 

• - . " • ; • , »: •: X X V I . : : i 7 0 7 ^ : ~ f-:rcv. Hcíi;S 

,' '" A Leleszi Convent előtt GyöngyÖssy István, és Borbála testvérek, 
'néhai Gyöngyössy\ .Istvánnak Barany'äy jlonától. született gyermekéi á 
Csetnekl és Hozzá tartozó elzálogttott birtokrészek kikeresésére ügyvédül 
Szepessy János atyjokfiát meghatalmazzák. 

Nos Conventys Ecclesiae Sanctae Crucis de Lelesz. Memóriáé com-
méndamus tenoré praeséntiürif significantes, quod Generösus Stephanus 
Qyörigyössy et, geherosa Domina .Barbara Gyöngyössy, filius et fiiia 
Generqsí condárn . domini. Stéphani Gyöngyössy ex Generosa condarri 
Domina Helena Baranyai conthorali ejuödem progéniti, nostram personali-
tér perveníentes in, praeseritiam, mátura prius et exacta intra se animi 
deliberationé prg.ehabitá, sponte et libere, vivaeque vöcis ipsorum mini-
sterio confessi súrít, pariter ét retulerunt cofam nobis hunc in mödum : 
.Qüaliter iisdem fatentibus in" facto exquísitionis ac reaquisitionis certorum 
.•quorundäm -bonorum et> jurium suofum possessiönariorum maternoavitico-
rurri Csetnekiensium in Coriiitatu 'Gömöriensi vicinisque • ibidem locls 
existentium iiabitorum, alias per praefatam ipsorum Genitricem Helénám 
-nempe Baranyay, cuidam * inhabitatori oppidi Csetnek antelato: Gpmítatui 
Gömöriensi- adjacentis Jacobo Pernyik dicto, in anno> 1667.. dié 12-Máji, 
ét'Jie í'fors: aliisque oppígnorátorum sortae (?) quaedam eausae intentantae 
et: proseqüeridae • incúmberent, quarurh pérsecutioni siquidem iídem domini 
-fátentes tum" í ob' virium ét. facültatum suarum' tenuitatem, tum verő aliis 
.rationaiibus; ex cäusis personaliter adesse, eagqye (uti par esset et neces-
sarium) promovere nequirént; ideo in singülari- sinceritate, - dextéritateque 
ac prpmtitudine,., nec, non .earum gerendarum .et jurjum regni, peritia, 
"(jrénerpsi Domini Jphannis Szepessy de. Négyes fratris ipsorum .condivisio-
nalis ;:quoád. plena.m confisi, eundem in facto esse et reaquisitionis prae-
tactarum,"bonorum, [uríimique, possessiönariorum,' quam verő tuitionis( et 
retentionis, conservationisque boni et sinceri juris ipsorum in iisdem habitij 
suum fecissent, constituissent et ordinassent, prout fecerunt, constituerünt, 
"ét ordinav'erunt Plenipoténtiaírüm, Fautorern et Áctorem nostrí in praesentia, 
'dandó-et attribuendb Eidem" ratiorie práénotatorum bonorum ac jüriurri 
pössessioriariorum' coram qúibüsvis Judicibus et .Justiciaríis regni agendi, 
'ihstitűéndi, promovendi, accelerandi^ concludendi, bohaqiie ejusmodi et 
']BräE pösséssíöharia de manib'us alienis éliberandi, ac suo niodö et ordirie 
'réÖipieWdi;'" Procuratörés qüöque': eätenus constituebdi, revocandi, Omnibus 
•juridicis Temediis, prout res et occasio expostulavérit, utendi, géneraliter 
'derifque'ea'omnia, quáe irí'rem: ét commodüm praemeritionatorum dömi-
norum fatentium et l constitüentium-mágis utilik et proficua főre cognoverit, 
.perríciendi; et effectuandi plenariam atque omnimodam potestatis faculta-
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terth Ratum, gratum sese promittentes habiturós, quidquid in emolumen-
tum et bonum ipsorum protestantium per dominum Joannem Szepessy 
de-Négyes causis in., iisdem sive via concordiae, sive ordine juris actum, 
factum institutum, promotum, conclusum, effectuatum ac : ád ; debitum 
optatumque finem deductum fuerit,' pariter ipso facto. Harum nostrarum 
vigore et testimonio, litterarum mediante. Datum sabbatho, proximo ante 
Dominicam primam Sanctissimae et Individuae Trinitatis, Anno domini 
Millesimo septingentesimo septimo. 

(Az eredeti a leleszi Convent orsz. Itárában. Act, nro 29.) 
v v \ . v . _ > ^ , ; Í C ' Í ' 0 K ; , : . ' . ; V - . I V . 1 \ , \ , '.''•'.,"•••' -....>.. '; ' 

XXVII. 1708: aug. 2. 
Gyöngyössi' István fiának Imrének nyugtája Etthre László részére. 

En alább megirt praesentibus recognoscalom, hogy Tekintetes Nem
zetes Vitézlő Ettre László Sógor uramtól eő kgmétűl felvettem, ötven 
Rhénes forintokat, idest 50. mely nekem obvemált Istenben elnyugodott 
Gyöngyössy István Atyám Uram eő kgme javaibúi, melyrül emiitett sógor 
uram ö kgme engemet in totó exolvalt, ugy hogy sem nekem, sem penig-
len jövendőbeli maradékomnak ő kgme successorin semminemű praetensiom 
sem lehet, melyrül is ezen kezem Írásomat adván ő kgmének. Actum 
Kaino die 2. Augusti 1718. 

Gyöngyössy Imre s. k. 
(Eredetije fél íven a kihalt kálnói Etthre család levéltárában Török Béla urnái 

Arad megyében.) 

XXVIII. 1708. octob. 13. 
Gyöngyössi Rozália Etthre Lászlóné Csetneki ház részét és~ monoki 

szöllőt zálogba adja nővérének Gyöngyössi Juliannának., Pletrich 
Jánosnénak. - • • ; •. .: ", ,. • , . v,, ; . ,, 

Én Gyöngyössi Rosalia nemzetes és Vitézlő Étre László" TJrafri 
házastársa magamra vállalván gyermekeimnek s mind azoknak, valakiket 
ez idealább megirt dolog most vagy jövendőben illetne, vagy illethetne, 
terheket, adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik, hogy én bizonyos 
okokra való nézve, legkiváltképen hasznosabb jószágnak, 'szerzése, okáért 
vettem fel Nemzetes Vitézlő Pletrich János sógor uramtul s : feleségétűi 
Gyöngyösi Julianna öcsém asszonytúl kétszáz magyari forintokat ezüst 
pénzül az előbbeni, ugy mint a mostani felemelés nélkül való válóra 

| szerint, mely kétszáz forintokban attam ő kegyelmének zálogképen néhai 
Istenben elnyugott Gyöngyösi István Atyám uramtól maradt Csetneki 
házunkban és monoki promontoriumban lévő szőlőnkben . engem concer-
naló részt egészben, hogy, azt mindaddig szabadosan bírhassák és usual-
hassák ő kegyelmek, míg a megirt summapénzt én vagy maradékim le 
tévén, ki nem váltjuk ő kegyelmektül, az szokott törvényes evictiót 
magamra és praescriptusimra assumálom. Melynek nagyobb bizonyságára 
és erősségére.. adtam ezen zálogos levelemet kezem, subseriptiójával ../és 
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szokott pecsétemmel megherősítvén az alól coramisalt emberséges emberek 
előtt. Datum Csetnek die 13. Octobr. Anno Domini 1708. 

Gyöngyösi Rosalia s. k. 
Coram me Mathia Szent Iványi m. p. (L. S.) 
Coram me Stephano Bredrus. m. p. (L. S.) 

(Fél ívnyi egykorú másolatról az Etthre család ltárábóí váradi Török Béla urnái 
E. T. II. 23.) 

XXIX. 1716. január 31 . 

Gyöngyössi Gábor nyugtája gr. Andrássy György részére a 
Csetneki háznak vissza bocsátásáról. 

Én alább megírt recognoscálom és adom, a kiknek illik, tudtára, 
hogy a mely tekentetes nemes Gömör vármegyében Csetnek nevű város
ban lévő curiát boldog emlékezetű Andássy Miklós Ur (Titt.) ő nagysága 
uram atyámnak néhai Gyöngyösi István uramnak ő kegyelmének inscri-
bált vala, azt én tekentetes és nagyságos Szentkirályi Andrási György 
(titt:) Uramnak ő nagyságának vissza bocsátottam, fel vévén ő nagyságá
tól az inscriptio-auctionalis summaért és az épületért ezer kétszáz mag}^ar 
forintokat idest 1200 f. Költ Kassa városában die 31 . Januarii 1716. 

Gyöngyösi Gábor s. k. (p. h.) 
(Eredetije a gróf Andrássyak krasznahorkai levéltárában.) 

XXX. 1751. october 28-án. 
Radvánczon kelt csere és zálogkiváltási jogszerződés, mely szerint 

Gyöngyössi István gyermekei István, Gyöngyösi Évától származott 
Tarczy László, Gyöngyösi Borbálától származott Szent Imrey Ferencz 
Radváncz, Gyöngyösi Máriától származott Mezericzky Mária és Naményi 
Imre néhai nagyanyjok Baranyay Ilona, valamint ennek anyja Ördögh 
Ilona után berentei és Csetneki örökségüket elzálogosítják Szepessy Pál 
atyjokfiának. 

Mi alább megirt tekintetes nemes Zemplény vármegyében neveze
tesen Gatály nevű (faluban) Gyöngyössy István néhai Gyöngyössy István 
uramtul és Tárczy László néhai Gyöngyössy Évátúl származott Nagy-
Tárkány nevű helységben lakozók; hasonlóképen mi is t. n. Ungh vár
megyében. Szent Imrey Zabó Ferencz néhai Gyöngyössy Borbálától Rad
váncz nevű, — nemkülönben Náményi Imre néhai Náményi Miklós uram
tól származott Hubka-Helmecz nevű és Mezerszky Mária, feljebb megirt 
Náményi Imre édes fiammal együtt, néhai nemzetes és vitézlő Náményi 
Miklós, néhai Gyöngyössy Máriától született, elmaradott özvegye ugyan 
azon feljebb irt néhai Náményi Miklós uramtűl származott neveletlen 
gyermekeimnek törvényes természet szerint való tutrixe és Curatrixe ugyan 
Hubka-Helmecz nevő helységekben lakozó és indubitatus vérek és succes-
sorok felvállalván és magunkra vévén két ágon lévő kedves gyermekeinknek, 
successorinknak, közel és távollévő atyánkfiainak, kiket ezen dolog most, 
vagy jövendőben quoquo. tarnen modo illetne, avagy illethetne, törvény szerint 
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való mindennemű terheket, szabad akaratunk szerint és személyünkben 
valjuk ezen örökös és megmásolhatatlan fassionalis és cessionalis leve-. 
lünknek rendiben. Hogy t. n. Borsod vármegyében lévő vérségi jussa és 
részi még édes nagy anyánknak N. Baranyay Ilona asszony által is 
néhai nénénk Csuda Zsuzsanna asszonynak N. vitézlő négyesi Szepessy 
Pál ur nagy anyjának ellévén örökösen adva, néhai bátyánk nemzetes 
Bertóty Ferencz ur részét is ő kegyelmének édes atyja azon lévő nagy 
zálogos summának letétele mellett váltotta fele vérségére nézve magához. 
De ha az nem volna is, tőlünk távol is lévén, sem, ha kezünkhez venni 
akarnánk is, módunk és tehetségünk nem lévén, hogy jónkat és com-
rrodúnkat (igy) megnyerhessük és gyermekeinket a mostani mostohál-
kodó időben is keserves szükségeinket és tápláltatásunkat fel segéljük, 
mivel fent irt kedves néhai nénénk asszonynak legitimus és indubitatus 
successora kedves bátyánk és öcsénk n-.vitézlő négyesi Szepessy Pál uram 
ő kegyelme száznegyven idest 140 vonás forintokról nekünk contentumot 
tett, sőt t-n. Zemplény vármegyében, nevezetesen Mádi Pércze hegyén 
lévő egy fél szabad szőllő, az mint az ő kegyelme édes fia, úgymint 
legitimus Plenipotentiariusa által velünk in originali közlött örökös aqui-
sitionalis levelébűl kitetszett, nyolcz száz magyar forintokon aquirált 
szabad szőlleit is örökösen statim et de facto per manus nekünk adta 
és cedálván assignálta cambialiter. Arra való nézve fent irt Bereniei jus
sunk íoz adnectalván t-n. Gömör vármegyében, nevezetesen Cseíneki domi-
niumban és azokhoz tartozó helységekben, praediumokban, néhai nagy 
anyánk n. Ördögh Ilona asszony után kedves asszony anyánkat n. 
Baranyai Ilona asszonyt, mint leányát, s következendőképen minket is 
édes successorit néző, úgy. is mint néhai bátyánk N. Berthóty Ferencz 
ur decessusával fent irt nagy-asszony anyánk vérségén reánk devol-
válódott és devolvalodható vérségi odavaló örökségbeli részünket és 
jussunkat is kastelyi jussal és proventussal is, noha most mint terhes 
summákban néhai nénénk Baranyay Borbála asszony successorinál, rész 
szerint másoknál, úgy talán Csuda Zsuzsanna nénénkasszony successorai-
nál s másoknál vadnak, titulált nemzetes Szepessy Pál uramnak kedves 
öcsénk és bátyánk, mint vér-atyánkfiának azon nevezett két vármegyebeli 
jószágokban lévő és lehető mindennemű örökös és virtuale örökös részünket 
és jussunkat pleno jure et cum effectu adtuk, cedáltuk, nem tartván fel 
azokhoz a dato praesentium magunk és praescriptusink részekről semminemű 
jussunkat és praescriptusinkat (?), hanem azokat ő kegyelmeknek és két 
ágon lévő maradékainak pleno jure örökösen, megmásolhatatlan jussal 
cedáltuk, ezt világosan hozzá tévén. Minthogy az praespecificált két vár
megyében lévő situált kedves atyánkfiának n. Szepessy Pál uramnak 
vérszerint való atyánkfiának ő kegyelmének cédáit vérségünk, mely rész 
szerint örökösen eladva van, rész szerint pediglen terhes summákig el 
van zálogosítva, azért az fent Írt 140 idest száz negyven vonás summa 
forintokért és nekünk tett jó akaratjára s ezen fassionalis alkura nézve, 
és ugyan e mellett mint proprietarius ő kegyelme vagy successori sza
badosan mennyiben akármely és akár hol található minket illető rész ő 
kegyelmeknél volna is, magoknál örökösen (kiváltképen a mi részeinket) 



488 ADATTÁR. 

megtarthassák. Mennyiben pedig akár néhai nénénk Baranyay Borbála 
asszony suecessorainál vagy másoknál akár kiknél is, akármi- formában 
biratva vagy eladva és elzálogosítva volna, akár barátságos alku szerint, 
akár törvényes úttal és móddal és procesussal, akármely fórumon, etiamsi 
depositione legalíter deponendorum, Isten módot adván jövendőben titulált 
kedves atyánkfiának n. Szepessy Pál uramnak vagy successorinak ő 
kegyelmeknek, benne szabadosan qua proprietarius rehabealhassa; jure 
revindicalhassa, és igy maga fent irt vármegyék és helységekbelí örökös 
jussához appiicalhassa a szerint örökösen is suecessorival bírhassa. Bárha 
szinte sub privato sigillo vagy másként való Cessionalisunk ő kegyelmé
nek producaltatnék is, nem használván és nem obstalván akárkinek eddig 
lett .vagy azután akár általunk lehető contradictiók és inhibitiók, és tör
ténhető revocatiónk, sőt ha ő kegyelmének vagy succesorinak mikor 
tetszene és ha szükségesnek Ítélnék lenni, legális consensualis plenipoten-
tiát is tartozunk adni és vallani suceessoraink is tartozzanak. Mely prae-
missák és nevezett jók és jussok iránt is ín communi, tam in particulari 
az legális evictiót magunkra és utriusque sexus praescriptusainkra és 
maradékainkra egyszersmind fel vállalván. Melynek nagyobb és állandóbb 
erősségére adtuk ezen saját subscriptionkat és pecsétünkkel, rész szerint 
saját kezünk keresztvonásával Tekintetes nemes Convent előtt is corrobo-
rált örökös fassionalis és cambialis levelünket. Actum Radváncz die vige-
simo octava M. Octobris. Anno 1751. Gyöngyössy István s. k. Tárczy 
László s. k. Szent Imrey Zabó Ferencz, Náményi Imre f Mezeradszky 
Mária néhai Náményi Miklós meghagyatott özvegye és neveletlen gyer
mekeimnek tutrixa és curatrixa. 

-(Eredetije a leleszi Convent ltárában. Prot. f. 1. Act. nro. 1). 
: . \ , NAGY IVÁN. 

ADATOK FELVINCZI GYÖRGY É L E T É H E Z . 

Ez -eddig meglehetősen homályba burkolt Írónk kalandos életéről 
mindinkább, oszlik el a homály. Az alább közlendő két, saját kezétől 
eredő irat bemutatja őt kolozsvári szolgabírói minőségben, minek külön
ben maga is írja magát egyik művében 1693-ban.1 

1. Én Fel-Vinci Gyeorgy, n. Colosvár várossának egygyik hütös szolga-
birája adom tuttokra az kiknek illik, quod in anno praesenti 1693 die, 
1-8 8-bris nékem salarum - megadván, Colos vármegy ében mostan Kom
lódon lakó tek. nsgos Veselyéni Pálné aszszonyom, tek. nemz. Béldi 
Susanna aszszony, külde el engemet ab officio illyen verbális instruc-
tioval: Kegyelmed szolga-biró uram tiszti szerint menjen el Colosvár
megyében, Colosvaratt, az észak felől való Ráczszeren, mostan az lábasház 
szeriben való háznál, eggyfelől az Colosvári tiszt, reform, ecclesia, más
felől nemz. Rayner Márton ur házok szomszédsági között lakó tek. nemz. 
Uzoni Béldi Kelemen uramhoz és eö kegyelmét admonealja én szómmal 
és nevem alatt az Colosvári nemes tanácsnak első és közeljebb' esendő 
örvényes gyűlésére, hogy nyolczadnapra azon megirt háznak, mellybe 


