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ausgegeben werden, da die Illustrationen leider noch nicht abgeliefert 
wurden, man hat sie mir jetzt für die nächste Woche versprochen; sobald ich 
sie empfang, kündige ich das Buch an und übersende diese Lithographien. 

In dem ich mich Euer Hochwohlgeboren ergebenst empfehle, zeichne 

hochachtungsvoll ergebenst 
Gustav Emich. 

(Eredetije a branyicskai br. Jósika-család levéltárában Kolozsvárt.) 

A branyicskai báró Jósika-család levéltárából közli: 

DR. SZÁDECZKY BÉLA. 

ADALÉK ARANY JÁNOS CSALÁDJÁNAK NEMES VOLTÁHOZ. 

Tudvalévő, hogy nagy költőnk, Arany János, bár szülei szegény 
paraszti sorban éltek, nemes családból származott. Mint maga írja keserű 
gúnynyal »Kutyabőröm nem hiányzott, de hibás volt dátuma«. A nagy 
költő dédapja, Arany Ferencz, a Kraszna vármegyei Nagyfalu lakosa 
kapta a nemes levelet 1634-ben I. Rákóczi Györgytől. Fia Sámuel 
Nagy-Szalontárói nősült, s maga is ideköltözött. A szabad hajdúk között 
úgy maga, mint utódai is minden külön igazolás nélkül is nemesi sza
badsággal éltek. Midőn azonban 1745-ben Nagy-Szalonta a derecskéi 
uradalommal együtt királyi adomány folytán Eszterházy Antal Pál her-
czeg birtokába került, a hajdúk elvesztették testületi nemességüket s 
jobbágyokká lettek. Ez indította arra az Arany-család tagjait, hogy 
1778-ban Bihar vármegye tiszti ügyésze ellen nemességvitató port kezd
jenek. A pör lefolyását részletesen ismertette a »Nagy Iván« 1900-iki 
évfolyamának Il-ik füzetében dr. Illéssy János, s megemlíti ezen ismer
tetésében azt is, hogy a család két tagja, György (helyesebben István) 
fia Sámuel és János fia György, az 1744 —45-iki nemesi fölkelésben is 
részt vett. 

Nem régen a Noszticzi Thurzó-család iratai között egy 1754-ben 
indított pör irata akadt kezembe, a melyben az Arany-család itt emlí
tett két tagja mint tanú szerepel. Érdekesnek tartom tanúvallomásukat 
itt egész terjedelmében közölni, mert abból kitűnik, hogy csakugyan 
mindketten részt vettek a nemesi fölkelésben, s hogy az insurgens sereg
gel Sziléziában, illetve Poroszországban is jártak, de kitűnik az is, hogy 
a család tagjai még 1754-ben is, tehát az Eszterházy herczeg részére 
történt adományozás után is nemesi jogaik gyakorlatában voltak. 
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De eo utrum? 
Primo; Tudgya-é világossan a Tanú, hogy Kónya Péter 1743-dik 

esztendőben és 45-ik esztendőben az Prussusra oda lett volna az Insur-
gens Militiával ? Secundo: Magán kivül kit tud jó Tanúnak lenni ? 
Tertius Testis Nobilis Sámuel Arany Szallonthajen. Annor. cir. 30 fatetur 
ad l m u m A Fatens vallya, hogy az Utralis Kónya Péterrel Lovat cse
rélt volna odafel, és ugyanazon cserélt Lovat az Prussus el is fogta, 
látta szemeivel, mivel edgyütt az Fatenssel 1745-dik Esztendőben Kará
csony előtt hat héttel ment volna fel Ősszel, az többi Nemesekkel edgyütt, 
azután Pünkösd előtt 1746-ik egy héttel edgyütt haza az Fatenssel és 
több Nemesekkel úgy hogy egészen kilencz holnapig voltak oda fel. 

Quartus Testis Nobilis Georgius Arany Szallonthajen. Annor. cir. 
30 fatetur ad i m u m Tudgya világossan, hogy oda fel volt Kónya Petéi
mért kardot is cserélt véle felső Sléziában, de relíquo sicut praecedens 
Testis per omnia. 

Super cujus praevio modo peractae Inquisitionis serié praesentes 
manus propriae subscriptione et usualis Sigillis mei appressione roboratas 
Jurium attactorum Inquiri facientium futura pro Cautela necessarias 
extradedi Lras Testmoniales Sig. Nagy Szalontha die 12a Mens. Maii 
A° 1754. Emericus Csottka ltae Tabulae Regiae Judriae Jur. Notar 
m. p. (L. S.) 

Közli: BENKÓ IMRE. 

AZ 1764-1 DIAETA IRODALMI EMLÉKEIHEZ. 

Gyűjteményemben őrzök egy 12 levélből álló töredéket, mely latin 
és magyar verseket tartalmaz. 

Politikai vonatkozású epigrammák ezek, a melyek az 1764, évi 
pozsonyi diaetán szerepelt férfiakról szólnak, több-kevesebb elmeéllel, min
dig hazafias tendencziákkal — természetesen. 

A kézirat — mint említem — töredék. Úgy látszik az elején is 
hiányos, a végén pedig kétségtelenül az. Egy kéz írása az egész, nyilván
való másolata egy az idétt közkézen foroghatott verses munkának. 

Épen a Mária Terézia által akkora buzgalommal űzött elnéme-
tesítés, alkotmánycsonkítás, nemkülönben a Kollár 1762-ben megjelent 
»De jure Patronatus* czímű erősen antihazafias dolgozata folytán az 
1764-i országgyűlés sok alkalmi versificatornak adta a pennát a kezébe 
s így történt, hogy az ez évi pamphlet- és gúny verstermés nagyon bő 
volt. Persze — nyomdafestéket nem látott, annak biztos akadálya volt 
a királyi megbízással működő czenzor — azért hát a ki kézhez kap
hatott egy ilyen pamphletet, hazafias kötelességet vélt teljesíteni, ha 
saját maga és környékének hazafias nemessége számára rögtön lemásolta. 

1 Kollár Ad. Franc. Históriáé diplomaticae juris patronatus apostolico-
rum Hungáriáé regum libri trés (n. 4° V -f- 274 1. - j - V -+" 1 rézm. tábla). 
Vindobonae 1762. Typis Geo. L. Scholzii, 


