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vele, eremitáskodó barátját. Hanem tudom, hogy ezen kis emlékeztetésem
mindent véghez vitet veled, a' Magazin der Reisebeschreibung ügyében
's el lesz igazítva kérésem, mellyről ha tudósítani fogsz. Kettősen örven
dek majd, mert hogy létedet is tudni fogom.
Trattnert Pestről én mind eddig híjában vártam ide, hova szándé
kozott, minek utánna Krassó vármegyében a' kamarától 22000 Rftjó
pénzen vásárlóit faluját e' tavaszon kézhez akarta venni. Félek, hogy
valami nagy baja lett, mert se a' külföldi színjátékok felől írt Jelenté
semet még ki nem nyomtatta, se nem ir. A mikor azon Jelentés kijőve
az újságban érteni fogod, hogy 4 kötetért, melly 36—40 árkusnyiból
fog állani kérünk 5 Rftot V. Cz.-ban. A törökbuza olcsó lévén, leszállí
tott árron kell adni a' Múza termeszt menyeit is. Hunyad és Zaránd Vár
megyékben ajánlák magokat egynek _és másnak mindöszsze 35 ten &
kik vennék.
A jövő hónap közepén Hátszeg vidékét akarom többek társaságá
ban megjárni, Julius elején Kolozsváratt leszek, Augusztusban •— de
mit is irok ennyi plánumot egyszerre, hiszen még meszsze van 's ezer
akadály jöhet — Pestre szándékozom.
Én sokat szeretnék még Neked irni, de többet beszélleni, nyájas
társaságodban.
Tiszteld a Mélt Báróékat nevemben, 's Bolyait öleld. Vagyok
mindenkori hived
Döbrentei Gábor mk.
Ha Döbrenteinek Kölcsey vei, Kazinczyval, Wesselényivel, Dessewffy
gróffal s másokkal folytatott leveleit az irodalom nyomtatásra méltatta,
ezek a levelek is, gondolom, szerény helyen megvonulhatnak azok után
s közlésükkel úgy vélem, kötelességet róttam le a múlt iránt.
SZÉKELY

ÖDÖN.

FŐVONALAK GYURIKOVICS GYÖRGY ELETÉBŐL.
A nemeskúthi Rexa család csejthei oklevéltárában a családdal
rokon Gyurikovics Györgyre vonatkozólag ily czímű jegyzeteket találtam,
a melyek közlése éppen most, midőn a M. Nemzeti Múzeum Széchenyi
könyvtárának kézirati osztályán a Gyurikovics-levéltár anyagával foglal
koznak, különösen alkalomszerűnek látszik.
A jegyzetek szórói-szóra így következnek:
1780. Jul. 12 született Ivanóczon Trentsin Megyében Gy. Gy.,
kinek atya Gy. Pál, anya Petenady Erzsébet vala, és folnevelkedett
10-ik éves koráig szülei házánál.
1789. Sept. 10. született Pápán Veszprém Megyében Szokoly
Krisztina, kinek atya Szokoly Jósef, anya Paliinger Anna vala.
790. és 91. tanula az ifjú gyerek Gy. Gy. Vág-Ujhelyen.
792. tanula ő Nemes Podhragyon.
793. Trentsinben, hol ő a 794 évet is töltötte.
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7 9 5 . tanula ő a Grammatikát Modorban.
796
dtto
Syntaxist
dtto.
7 9 7 . 9 8 . Sept. holnapban kezdé ő az evang. lyceumban Posonyb a n a Rhetorikát, Mathesist, Geographiát, Logikát, Theologiát és álta
lános világhistoriát tanulni és befejezé ezen tanulmányokat.
7 9 9 . 8 0 0 . tanula ő szabad művészeket [sic!]
és t u d o m á n y o k a t
.N. Körösön a Reform. Collegiumban.
8 0 0 Sept 1-től 8 0 1 Jun végéig végzé Gy. Gy. Posonyban a
Philosophiát.
8 0 2 . Jul. holnapban jőve Gy. Gy. Puszta Födémesre Posony Vár
megyében n a g y b á t y a Gy. Mihály gf. Zichy-féle Praefectushoz gazdasági
gyakorlatra, hol ő a nyer és fukar aglegény nagybátyától igen roszszúl
lett fogadva, annyira, h o g y a kis-öcs egy rabszolga, a n a g y b á t y a pedig
egy fegymester, és ennek h á z a egy börtön vala. Gy. Gy. azomban
viselé n a g y b á t y á n á l 8 0 3 Dec 5-ig sorsát szendeséggel, mely szelid jel
lemében nem tervezett politicus czélzatban magát alapitá, —, és türelmét
«1 nem veszté.
8 0 3 . Dec. 6-tól 8 0 6 Febr. 24-ig volt Gy. Gy. jogi gyakorlaton
Posonyban Skultety Pálnál, melynek ideje alatt
8 0 5 Mart. 2 4 én. a n y n y a Petenady Erzsébet
8 0 5 Apr. 2 2. a t y a Gy. Pál meghalálozának, miért is Gy. Gy.
8 0 5 Okt 1-től 5-ig Ivanótzra siete és fi s leánytestvéreivel a
szülői vagyont osztozá.
8 0 6 . Mart 5. elhagya Gy. Gy. főnökét Skultetyt és legbensőbb
barátját Alitisz Dánielt,' kinek emlékéi-e következő elégia szolgál:
Optima quoquo Te felix condicio ducit,
Contendis metam sic properare tuam.
Vadis ad ignotos, notos sed unguis in Urbé
Pisonia, rapidus quam secat Ister aquis.
Sed quid? tempus adest, quod nos divéllit ad annos
Sorsque jubet nostris pergere quemque viis.
Corpore dividimur, sed mente manebimus illi
Quorum sincerus pectora junxit amor
Dividimur carumque dolet mea Musa sodalem
Incertas etiam mox subitura vices
Te duce Pisonios növi lustrare recessus
Silvarum, sparsos arboribusque. sinus.
Te duce me sanum feci per rura vágandó
Et tetigi copum per tua scita meum.
Haec jucunda fűit naturae nostra voluptas
Pascua, rura molae, vinea, silva, nemus.
Deseris ah Tempe ! fidumque relinquis amicum ;
Quo tibi, sed pergas, fata tulere Deae
Te vocat illa novem Musarum docta Thalia.
Te formare bonos rite docebit agros
Solus ego moestum Carmen cantabo per Umbras
Quorsum nee radiis solis adire licet.
Solus ego mecum metitabor tempo'ra nostra
Et Pyladem repetám, qui mihi fidus erat.
Cjuas tibi dilecte saneto pro foedere grates
Quae discendenti praemia digna dabo
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Dentur lauriferae percharo serta coronae
Digna tuo capiti: non datur alter honor.
Non datur alter honor doctis, quos magnus ob artes
Adscribi numero jussit Apollo suo.
Urbibus et pagis faciam te nomine clarum
Propter perpetuum pignus amicitiae.
Urbibus et pagis referamque fidelia nostra
Carpaticis etiam commemorabo jugis.
Ergo jam vadas, carumque relinque sudalem
Jam mea Musa tibi Carmina moesta canet.
Ergo fluat rerum feliciter ordo tuarum
Jucundam vitám due sine fine, — Vale ! ! !

»

és elmene Dárdára Baranya Megyében, mint gazdasági irnok gf Eszterházy Kázmérnő szül Castiglione Borbályához, hol ő 807 Dec 3. búcsút
vévé és Pozsonyba jőve, honnét
807 Dec 20. Gy. Gy. Mező Laki uradalomhoz Pápára, mint ura
sági irnok jőve, ott 808 Jul. 24 Vasárnapon Szokoly Krisztinának név
napját ünnepié, 808 Nov. 6. Gyurikovits János tabuiaris ügyvédnek
halálát, mely Ivanóczon történt, megtudá, és sok kirándulások után sz.
Martonhegyre, Somlóra, Sz. Gálra, és K[övágó] Örsre azon évben
808 Dec. 12. Posonyba elmene
809. Jan. 1-től—810 Dec utolsóig Posonyban id. gf. Zichy Ferentznek ispánja; aztán pedig
810 Apr. 21. eljött Árvából Posonyba mint gf. Zichy Ferentznek
actuariusa Gy. Gy. ifjúsági barátja Csaplovits Lőrincz kasznársági
ideje alatt.
811 Jan. ltől 812 Máj 12 ig azon nev. gfnak kasznárja vala,
811 Apr. 15. véghez mene Húsvét ünnepén Pápán Gy. Gy. és
Szokoly Krisztinának egybekelése
811 Nov. 4. volt Gy. Gy. Ivanóczon fine reluendi possesoriali
sui — mint ő maga foljegyzé.
812. Juli. 27. lett Gy. Gy. Posony Vármegyének Esküttje.
812. Aug 21. született nékie lső szülött fia Lajos László, ki
820 Dec 31 meghalt.
813 Jan. 8. vették Gy. Gy. és Szokoly Ktina a blumenthali
házat molnármester Höger Mihálytól.
814 Apr. 7. született Gy. Sándor.
817 Apr. 13
dtto
Károly.
818 Juni 9
dtto
Ktina.
818 Okt. 7. megválasztatott Gy. Gy. Posony városa tanácsnoká
nak 100 voksból 82 vei.
818 Dec. meghalt sz Lőrintzen Tolna Megyében György testvére
Gy. István.
819 Apr. 16 tói—Juni. 18 ig küldetett Gy. Gy. Posony Váro
sától Budára a Tárnokszékhez.
820. Okt. 8. született Gy. Ferentz.
821. Nov. 5
dtto
Teréz Karolin.
822 Apr. 15.-től Juni. 5 ig képvisele Gy. Gy. Posony városát a
Tárnokszéknél Budán.
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823 Aug. 4. kineveztetett ő Posony Vármegyének Táblabirájának.
825 Aug 19 Megválasztatott ö Posony Városa részéről ország
gyűlési követnek.
826. Juli 8. született Gy. Miklós, ki meghalt 827. Jan. 8.
827 Sept. 17. lett ö Győr Vmegyének Táblabírája,
827 Dec 20 kölcsönzőnek Gy. Gy. és neje Szokoly Ktina 100O
pftot 6 °/o mellett posonyi dunafürdő tulajdonosnak Wolf Xav. Ferentznek és neje Máriának.
828 Jan. holnapban, az 8 2 7 : 8. t. ez. nyomán Gy. Gynek kel
lett volna az országos küldöttséghez Pestre lemennie, akadályoztatott
attul azonban súlyos betegsége által.
828. Febr. 4. lett ö Trentsin Vgyének Táblabírája.
828 Okt 26 tói 829. Jun. 24 ig volt ö a fönnev. tezikk követ
keztében Pesten az országos küldöttségnél.
829. Oct. 3. vévé Gy. Gy. a Schillernbe fekvő néh. városi plé
bános Orgler Jósef féle kertet 726 vftban.
830. Aug. 16. megválasztatott ő Posony Városa követének.
832. Mart. 9. megválasztatott a magyar tudós Társaságtól tag
jának.
832. Máj 15. kineveztetett ő Mosony vármegye Táblabirájának.
832. Nov. 23 megválasztatott ő Posony városa részéről ország
gyűlési követnek.
833. Jul. 2. küldetett ö Posony városától a Tárnokszékhez.
835. Juli. 7. egybekel Posonyban a főtemplomban a legidösb
leánya Gy. Ktina Guary Istvánnal.
836. Máj. 18 lett Gy. Gy. Eperjes városának dísz-Polgára.
836 Juni. 18. beküldetett ő 8 3 6 : 26 tcz. nyomán Pestre az
állóhid építő küldöttséghez, hol ő Aug. és Septben 838 évben működött.
836 Sept. 15. kineveztetett ő a magy tud. Társaságtól Történet
irónak, mint vidéki 3ik tag.
838. sz Istváni terminusban ünnepié Gy. Sándor mint lső tabuláris ügyvédi minőségben.
839 Apr. 26. lett Gy. Gy. mint Posony városa küldöttségi veze
tője az Esztergámban történt Ország Prímása Kopacsynak ünnepélyes
beiktatása alkalmával Esztergám Vgyének Táblabírája.
839. Maj. 23. Megválasztatott ő Posony Városától Országgyűlési
követnek, melynek 3. tcz. róla emlétést tesz.
840 Dec. 24. Kineveztetett ő a posonyi Váltó törvényszékhez.
Bírónak.
842. Máj 24. Kölcsönzé ő posonyi polgár Steltzer Ján. Mátyás és
neje Erzsébetnek 1000 pftot 6 % re.
845. Mart 16. meghalt neje Szokoly Ktina.
847. Jul. 1. Kölcsönzé ő a most nevezett Steltzer házasoknak
uj. 1000 pftot 6 °/o re.
848. Jun. 25 ő gutaütéssel találva az Istenben boldogul elhunyt.
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816. Febr. 2. született Gy. Mária Erzsébet, ki ugyanazon évben
Apr. 19. meghalt és a Récsei linea melletti temetőben eltemettetett.
824. Jul. 7. született Gy. Alójzia, ki 835. Jan. 25. meghalt.

Gyurikovics György hirtelen bekövetkezett haláláról családja
következő szövegű gyászjelentést adta k i :

a

»Ivánoczi Gyurikovics Sándor táblai ügyvéd, Károly urad.
tiszt, Ferencz köz és váltó ügyvéd, Krisztina
Guory Istvánná és
Teréz hajadon keseredett szívvel jelentik atyjuknak t. ez. ivánoczi
Gyurikovics G y ö r g y , pozsonyi váltó törvényszéki ülnöknek, több
n. megyék táblabirájának, m. tudós társ. tagnak f. é. és hó 25-ik
napján életének 68-ik évében szélhűdés következtében történt hirtelen
gyászos elhunytát. A boldogultnak hideg tetemei f. hó 27-ikén dél
utáni öt órakor fognak a helybeli evangyelikus sírkertben örök
nyugalomba tétetni, mellyre barátai és ismerősei tisztelettel meghivatnak.
Pozsony, június 25én 1848
X—x
Közli: REXA
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BENKŐ J Ó Z S E F L E V E L E GR. T E L E K I S Á M U E L H E Z .
Nagy Méltóságú R. Sz. B. Gróf Cancellarius Ur
Kiváltképpen való Kegyelmes Patrónus Uram!
Minekutánna megverettettem, megpróbáltattam, roszszakaróim miatt
roszszá lettem, elkedvetlenedtem és hypocondriával küszködtem volna;
már ismét alkalmason viszsza állottam tsekély elmém járásaira 's igye
kezetemre. Kedvetlen és igen nyomorult állapotomban is gyűjtögettem
ugyan és írásaimat szaporítottam; dolgoztam is a' nyomtatásban kijött
Erdélyi Diétákat; Imago Nationis Siculicae-t, Közép-Ajtai
Dohányt:
de miólta jobban lettem, és a Köpetzi Papságot is (melyben 3dik eszten
dőtől fogva vagyok) felvállaltam, attól fogva többre mentem és menni
szándékozom. Az Erdélyi Tudós Társaságnak már bé-adtam tíz darab
gyűjtemény munkát az Haza Históriájára, magam nem kevés számú
Adnotatioimmal. Ezeken kívül Mikó és Bojtinus Históriájukat Sajtó alá
el-készitettem sok szükséges Jegyzetekkel, és ez utolsó talám már nyomlattatik is. A' mást pedig edgy Qróf ur nyomtattatja ki.
De mind ezeknél többet kívántam tenni azzal, hogy a Reformatiónak a' Magyar Eklésiákba való bé-jövételének legelső kezdete igen
tsonka volt, az Erdődön 1545-ben tartatott Synodus
Confessiójának
(a' mint gondoltatott) elveszése miatt; a mint látjuk Hauer, Pápai 's
Lampe Eclesiastica Históriájokból: én pedig nem tsak ezt a Confessiót
találván meg, még Enyedi Deák koromban, Dési István nevű, Bethlen
Gábor Fejedelem idejebeli szászvárosi Papnak egy darab Gyűjteményiben ;

