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1. kissLajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára. I.budapest,akadémiaikiadó,1988,234.p.
2. Korai magyar történeti lexikon. Főszerk.:kristóGyula.budapest, akadémiaikiadó1994,

119–120.p.
3. mednyánszky dénes: mednyánszky jónás nászvendégei beczkón (1664–68.) Történelmi

Tár,1882,552–555.p.

beckóavalamikorimagyarországonTrencsénvármegyevágújhelyijárásáhoztartozott.
atelepülésrégimagyarnevebolondócvolt,amagyarhelynévabolondszóhatásáraa
népetimológiábankaptamaihangalakját.elsőemlítése1219-benblonduchalakban
olvasható.maiszlováknevebeckov(1388),németülbeckow.1 magaaközségavág
folyóbalpartjántalálható.a12–13.századbanvárispánságszékhelyevolt.Zsigmond
a lengyel stiborici stibornak adta, aki 1388–1414 között gazdag főúri rezidenciává
építtetteki.2 1520-banvásártartási joggal isrendelkezett,1598-ban218házbólállt.
iparosaia17.századbanmárcéhekbetömörültek.afalubantalálhatóaz1400körüli,
egykorábbitemplomhelyéreépültkegytemplom,amelyeta17.századelejénátépítet-
tek. Lenn, a községben emeltette kúriáját a mednyánszky család 1540-ben, amely
tanulmányunktörténésénekisszínhelye lesz.atelepüléstőlkissétávolabb,sziklákra
épültbeckóvára,amelyetegy1150körülioklevélmáremlít.azimpozánsépítménya
15–16.századbanhazánkegyiklegfényűzőbbfőúrilakhelyénekszámított.Tengerszint
felettimagassága245méter,sasíkságbólmagaavárhegy70métermagasanemel-
kedikki.sajnosavár1729-benvigyázatlanságmiattleégett,stöbbénemisépítették
újjá.mindamainapigszinteateljesmagasságigállbenneasokszögletűvárkápolna,
amelynekcsodálatosgótikusboltíveirészbenmégláthatóak.ebbőlavárbólküldtea
17. század közepén valamelyik lányának az esküvőjére és lakodalmára meghívóit
mednyánszkyjónásföldesúr.emondatbantalálhatóbizonytalanságokazok,amelye-
ketszeretnénkvalamelyestpontosítani.

elsőkéntmagáróla forrásról,a történelmi, család-ésnyelvtörténeti szempontból
értékes feljegyzésről szólunk.a családi levéltárban található,befejezetlen, kézírásos
dokumentumot,amelymagáncélrakészült,bárómednyánszkydénestetteközzécím-
mel,évszámmalésbevezetővelaTörténelmiTárban.3 az írás felsoroljaazesküvőről
távolmaradottésmegjelentfőurakat,asszonyokatéskisasszonyokat.mivelafeljegy-
zéstöredék,ezérthiányzikalakodalompontosidőpontja;saz,hogymelyiklányának
azesküvőjérevoltakhivatalosakavendégek;valaminthogyholtörténtazegyháziszer-
tartás.
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4. stessel józsef: mednyánszky jónás házánál beczkón tartott nászvendégség idejéről.
Történelmi Tár, 1883,198–199.p.

5. nagyiván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VII.pest,1860,
384–386.p.

6. nagyiván:i.m.v.1859,206.p.
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akésőbbiekbenstesseljózsef4 helytörténésznekisfeltűntabevezetőbenleírtada-
tok,évszámokpontatlansága,ezértigyekezetttudásaszerintazokatkorrigálni.Újabb
ismereteinkalapjánkívánjukmostekétfeljegyzéstnéholpárhuzamosanvégigvezetni,
sahollehetséges,továbbpontosítani.

azonbanmindenekelőttbekellmutatnimagátaszerzőt,mednyánszkyjónást,hisz
amitmatudunkazéletéről,azonelemekissegítikakörülményekutólagosfeltárását.

máranevénélésszemélyeazonosításánálisazonnalakadályokbaütközikakuta-
tóazeltérőadatokmiatt.adokumentumotközzétevőutódszerintmednyánszky1595-
benszületettés1668-banhaltmeg.arákócziakkedveshíve,sőt,afejedelmiházdip-
lomáciai főembere volt, s több levele fennmaradt, amelyeket rákóczi Ferenchez és
Györgyhöz írt. egyben Trencsén vármegye jegyzője és követe is volt. nejét posgay
juditnakhívták.nagyiván5 nemzedékrendjébenisellentmondásvananevétéssze-
mélyét illetően.acsaládfánkövetkezetesenjánosnak,aszövegesrészbenjónásnak
említi a nevezett személyt. a táblán olvasható jános keresztnév valószínűleg hibás,
mertamégélőfiútestvéreisjánosnévenszerepel.másrésztennekajónásnakcsak
kétfiavolt(Györgyésjános–ezutóbbiújraelírás,mertapjanevét,ajónástörökölte),
tehátlányánakesküvőjéreőnemírhattameghívóleveleit.azonbanezutóbbifiú,jónás,
akiszinténhűemberevoltarákóczicsaládnak(talánéppemiattlehetakeveredés)
márteljesenmegfeleladokumentumszerzőjének.születésiévétnemismerjük,csak
ahalálozásáét(1686).FeleségeregóczihuszárZsuzsivolt(ésnemsegóczi!),6 gyerme-
keikpedigakövetkezők:Gáspár, jános (?),György,mihály, judit,bora,mária.Tehát
háromlányisszóbajöhetazesküvőnél,amelyremégakésőbbiekbenkitérünk.

jónásúrtehátvidékinemesvolt,nemviseltmagas,országostisztséget,csakisazt
feltételezhetjük,bizonyosjótulajdonságai,elismertsége,rokonikapcsolataibátoríthat-
tákarra,hogyazországésakörnyezővármegyékfőuraitajelescsaládiünnepremeg-
hívhatta.Gondosésnagyonprecízemberlehetett.kellőidőbenőmagaírtamegasok
meghívólevelet, hogy vendégei pontosan odaérhessenek. az esemény megtörténte
utánpapírravetettemagának,hogyameghívottakközülkiésmiértmaradttávol;kik
voltakjelenazurakésasszonyok,kisasszonyokközül.mivelafeljegyzésvégeazelszál-
lásolássalfolytatódik,kiderül,hogyahatalmasvendégseregnagyrészekísérőikkela
várbanlakott,dea„külsővárosban”,azazbeckótelepülésenis–feltehetőenamár
említett mednyánszky-kúriában – kellett szállást biztosítania több meghívottnak. itt
szakadmegaz írás,amelyet talánnemtudottbefejezni,de inkábbarrakellgondol-
nunk,hogyamaradékelkallódott,megsemmisült,sezértnemmaradtfennacsaládi
levéltárban.

ellehetjátszaniagondolattal,miketolvashatnánk,haeznemígytörténtvolna.az
előkészületeket,azutazás,avendégekkísérete,pontoselhelyezés;magaazesküvő
szertartása,azaztkövetőlakomaprogramja,ételei-italai,anászajándékokfelsorolása
–sajnosezeknemmaradtakfennazutókornak.
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afelsoroltakbólcsupánegyelemetemelünkki,ezazutazás,hogyérzékeljeazolva-
só,mekkoravendégseregetkellettélelmeznietöbbnaponkeresztül.ameghívottakleg-
többjének50–200kilométertkellettmegtennie,hogyidőbenodaérjenekazesküvőre.
(alegmesszebbrőltalángrófbarkóczyFerenckállóikapitány,ezredes–1685-tőlzemp-
lénifőispán–érkezhetett,haotthonról,Zemplénmegyébőljöttavárba.ugyanisőis
részt vettelőtteazországgyűlésen,amely lényegesenbefolyásoltaazünnepség idő-
pontját,mintakésőbbiekbenlátnifogjuk.)aférfiak–hacsaknemvoltakidősekvagy
betegek,– lóhátontettékmegatöbbnaposutat.afeleségekés leányaikviszonylag
kényelmes kocsikon utazhattak. s a családot több szekér kísérhette a cselédekkel,
valamintlovaskatonákkal,akikabiztonságotszolgálták.azakkoriútviszonyok(földes
út,sár,mocsarak)mellettfigyelembekellettvenniafolyókonaréveketis,aholátkel-
hettek,illetveazt,hogymelyikbirtokukon,rokonukvagyismerősükudvarházábantud-
takmegszállniegy-egyéjszakára.aszekerekenvittékazélelmet,vizet,bort,ruhane-
műt,ajándékokatstb.ismertazis,hogyspeciálisanfelszereltszekerekenfőztékmeg
aszolgákútközbenazebédet,vacsorát is,mosogattak,mostak,selláttákurukcsa-
ládját.mindeztvégiggondolvamegállapíthatjuk,hogyegyilyenkíséretakár50–100főt
iskitehetett,s–mindeztcsaládonkéntvéve–mekkoratömegetkellettameghívófél-
nekvendégüllátnia.

mielőttrészletesenismertetnénkameghívottaknevét,háromszemélytkikellemel-
nünk:alányakérőjegrófillésházyGyörgykirályifőasztalnokmester,akiadójaszunyogh
Gáspár Gömör megyei főispán, a vőfélye pedig batthyány (bottyáni) pál (illésházy
katalinférje)kanizsaivárkapitányvolt.

elsőkénttekintsükátaztatizenöt főt,akikvalamilyenokmiattnemtudtakrészt
venniazesküvőn.ezazértfontos,merttöbbüknélisolyanindokottalálunk,amelysegít
meghatározniazidőpontot,hogymikortörténhetettacsaládiesemény.egyesszemé-
lyeknélahalálozásiévüketéppezérttüntetjükföl,hogyminéljobbanmegközelíthes-
sükalakodalomkérdésesidőpontját.

azelsőhárommeghívottnakméganevétsemírtale,mivelarangjukbólkövetke-
zett,hogyőketakkormindenkiismerte.„érsekuram”apozsonyiconsilium(tanácsko-
zás)miattnemtudottjelenlenni.amegnemnevezettfőpapLippaiGyörgyvolt.Tudjuk
róla, hogy előbb egri püspök (1637–1642), majd esztergomi érsek volt haláláig
(1642–1666).mégegynagyonfontosmomentumaz,hogy1543–1820közöttazérse-
ki székhely nagyszombatban volt, s a városmindössze 60-70 kilométerre található
beckótól.apalatinus(nádor)súlyosbetegségmiattnemtudottkimozdulnibesztercéről
(besztercebánya), bár nagyon készült az eseményre, mint írja. az ország nádora
WesselényiFerenc(†1667)volt,spontosanismert,hogyaz1655.éviországgyűlésen,
március15-énválasztottákmeg.aharmadiknévnélküliszemélya„judexcuriae”uram
volt,azaznádasdyFerencországbíró.őtszinténezévben,1655.június27-énnevezte
ki a király e méltóságra (*1623, lefejezték 1671-ben). Feleségével, gróf esterházy
júliával és két lányával indult útra, hogy részt vehessen a jeles eseményen. maga
nádasdyCsejtéigjutottel,ahonnanabbanakorbannagyongyakoribetegség,akösz-
vénymiattnemtudotttovábbmenni.(aköszvényfájdalmasízületigyulladás,amelya
vesék kiválasztási képességének csökkenése következtében áll be.) Csejte (szlovák
neveČachtice)csupánpárkilométerrevanbeckótól,ezértfeltételezhető,hogyabeteg-
ségkomolyfájdalmakkal járhatott. (atelepülésegyébkéntnádasdy-birtok,a16.szá-
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7. stesseljózsef:i.m.199.p.
8. nagyiván:i.m.viii.1861,19.,24.p.
9. http://www.portrait-hille.de/kap07/bild.asp?catnr1=2936&seqnr=2424
10. kaiserliche und k.k.Generale (1618–1815) von antonio schmidt-brentano (münchen).

Österreichisches staatsarchiv 2006, 79. p. (az adatokért itt fejezem ki köszönetemet
Czigányistvánúrnak,ahadtörténetiintézetésmúzeumigazgatóhelyettesének.)

11. nagyiván:i.m.iX.1862,781.p.
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zadban épült reneszánsz kastélya a korábban felrobbantott vár helyén volt. maga
nádasdyFerencittszületett1623-ban.)acsaládjanagyonkomolyanvehetteeztameg-
hívást,mertabetegországbíróthátrahagyvaa feleségéskét lányuk is résztvettaz
esküvőn.stesseljózsefszerintakétlányakkormégkisgyermeklehetett.7 nevükakis-
asszonyok névsorában szerepel: marcza (valószínűleg marcsa) és krisztina néven.
krisztina erzsébet (1646–1682) később gróf draskovich miklós országbíró, mária
magdolna(1647–1692)pedigdraskovichjánosfőkomornyikfeleségelett.8 haabec-
kóiesküvőidőpontját1656–57-retesszük,akkorakétlánymár11-12évesvolt,ami
abbanakorbananőknélnemszámított gyerekkornak,hisz12-14évesenmárelje-
gyeztékésférjhezadtákőket.

anévsorbanaháromszemélyután„Grófpuchaimuram”következik,aki,mintírja,
a„lakodalomelőtthagyaelbennünket”.azőhalálozásiéveadjaalegfontosabbfogód-
zótazesküvőidőpontjára.amaiausztriaterületérőlszármazógrófősét,puchaimadolf
eriketésafiát1647-ben(CLv.törvénycikk)honfiúsították.azekkorélőpuchaimjános
kristófgrófról–érdekesmódonmindigkeresztnévnélkül–többenistesznekemlítést.
ígypéldáulZrínyimiklósii.rákócziGyörgyhözírtlevelében,klobusiczkyandráskésőbb
tárgyalandójelentésébenstb.atábornagykomáromivárparancsnoknakazinterneten
megtalálható a képe pár soros kísérővel, s mellette a születési és halálozási éve:
1578–1657.9 aszületésiévszámazonbantéves,azazonosnevűrokonáé,akiveltöbb-
szörösszekevertékőket.Családnevétisleegyszerűsítveemlítikamagyarforrások,pon-
tosneve:johannChristophpuchheim(1605–1657végén).10

Gróf rottal jános „derekas pöreimiatt” nem tudott jelen lenni. őt az 1622. évi
országgyűléshonfiúsította.aselmeci(selmecbányai)bányahatósággalkerültperbe,s
eztartottmég1655-benés1659-benis.11 ekétévszámisfontosszámunkraaponto-
sításban.

Grófpálffymiklóséppbécsbeutazottazelhunytpuchaim„jószágainakrendezése”
végett. Zichy istvánmintkamaraelnöka végbelieket fizetteki,pálffy Tamáscsanádi
püspökötpedigmagaazérsekküldteGyőrvárosába.

betegségmiattmégötszemélymaradttávol,továbbikettőpedigvalamilyenegyéb
körülménymiattkésőnkaptakézhezameghívólevelet.asorbólháromszemélyteme-
lünk ki épp a halálozási évükmiatt: gróf batthyány ádám királyi kamarás (†1659),
homonnaidrugethGyörgyfőhadvezér(†1661)ésrévayFerenc(†1656).közülükaz
utolsószemélya lényeges,aki„betegséggelmentémagát”.révayszületésénekévét
nem ismerjük, ahaláláét viszont igen, sez isbeszédes lehetneazesküvő idejének
szempontjából.azonbanaz írásbólnemderülki,hogyarévaycsaládmelyikFerenc
nevű tagjáról vanszó, sugyanazon időbenketten is viseltékekeresztnevet,minda
jelenlegi,mindakésőbbiturócifőispán.
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12. nagyiván:i.m.iX.1862,409.,426.p.
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a feljegyzéskövetkező részeazokatazurakatsorolja föl,akikmár résztvetteka
szertartásonésalakomán.számszerint48férfinevétismerjükmeg.akorabelineme-
si családok és a genealógiák alapján csupán hármat nem sikerült azonosítani
(domajarics, krasznecz, Gonczor). ha a családneveket nézzük, akkor legtöbben az
esterházycsaládbólérkeztek (10 fő),deasennyey,draskovich,pongrácz,szunyogh
családistöbbtaggalképviseltettemagát.mintfentebbemlítettük,amednyánszkycsa-
ládfőkarákócziakhűembereivoltak,nemcsoda,hogyelsőkéntrákócziLászlótemlí-
tiavendégeiközött (†1664.május17-énváradostrománál).a jeles,meghívottsze-
mélyekmindmagasméltóságot viseltek, csak néhányat említve ezek közül:megyei
alispán,főispán,akésőbbinádorésországbíró,királyiszemélynök,királyiudvarmes-
ter, várkapitány, koronaőr, püspök stb. a megjelentek közül ki kell emelnünk a
(vág)újhelyiprépostot(hivatalban:1649–1666),hiszbeckóplébániájahozzátartozott
e korban közelségemiatt. sajnos az ő nevét semadjameg a szerző.mednyánszky
dénes bevezetőjének lábjegyzetében olvashatjuk azt: joannes Lucas Györgyövics
(megjegyzendő,hogyacsaládnevetmásformábanismegtaláljukakorabelidokumen-
tumokban).havégignézzükszemélyenkéntacsaládigenealógiákat,kitűnik,hogyszin-
tevalamennyicsaládelőbbvagyutóbbrokonikapcsolatbakerültvagymárabbanisvolt
egymássalabeházasodásokmiatt.Legtöbbjüknekazelhalálozásiévétisrögzítikacsa-
ládtörténetek. mindezeket is kigyűjtve igyekeztünk megállapítani az esküvő évét.
Csupánakövetkezőkéközelítimegafeltételezettidőpontot:szunyoghimre1660-ban
hunytel,esterházyGyörgypüspökpedig1663-banesettelcsatában.

afentebbírt,illetveazutóbbiévszámokisbizonyítják,hogyamednyánszkydénes
általmegadottintervallumnemlehetreális.joggaltettemegstesseljózsef1883-ban
elsőkiegészítésétésévszámmódosításátaleírtakalapján.ővetettefölaztis,hogy„e
nászvendégségaz1655-iki országgyűlést követő időreesik”, nempedigannyi évvel
később,mintahogyazeredetiiratbevezetőjébenfeltételezték.

Csupán érdekességként említjük, hogy beckó várában nem ez volt az első főúri
esküvő.1563-ban,körülbelülszázévvelazelőttittfogadottörökhűségetegymásnak
fogarasi majláth Gábor (nádasdy anna fia) és alsólendvai bánffy anna is. s mint
stessel józseftőlmegtudjuk,1631.november9-én ittvoltpongráczdánielésrévay
erzsébetesküvőjeis,sleányukkal(júlia/julianna)mindhármanmostamednyánszky
családvendégei voltak.12 juliannaelső férjebáróLuzénszkysámuel,másodikpedig
Labsánszky János (árvamegyeiuradalmiigazgató)volt.svalójábanmostlepődikmeg
mindakutató,mindazolvasó,amikorakérdéstkezdjükkörüljárni,hogymednyánszky
jónásháromlányaközülmelyikneklehetettekkorazesküvője,skivoltavőlegény.

mednyánszkyjuditférjeFarkassándorvolt.asokhasonlócsaládnevűközültalán
aGömörmegyeiszkárosiFarkascsaládjöhetszámításbaatérbeliközelségmiatt.

bora (borbála) első férjebezeghGábor, kinek családjaZólyommegyei családból
származott.amásodikférjekraudyjánosvolt,akirőlnemtaláltunksemmilyenadatot.

aharmadiklányuk,máriaLabsánszky Jánoshoz mentfeleségül.mintfentebbírtuk,
e családdal árva megyében találkozunk, de 1690-ben már Trencsén vármegyében,
mégpedig beckón említik a dokumentumok a nevüket. sőt, 1721-ben Tamás nevét
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13. A magyarok krónikája.Összeáll.,szerk.ésazösszefoglalótanulmányokatírtaGlatzFerenc.
4. jav. kiad. [budapest], helikon [pécs], alexandra, 2006, 264. p.; a Corpus juris
1608–1657.évitörvénycikkeinekgyűjteménye.

14. pettkóbéla:az1655-ikiországgyűléstörténetéhez.Történelmi Tár, 1891,172–176.p.

136 Fülöp lászló

olvashatjukugyanittanemesiösszeírásban.mindezekutánúgytűnik,hogyaharma-
dikleány,máriaesküvőjelehetettafeljegyzésbenszereplővendégseregrészvételével.
nem tudjuk, hogy meddig élt, s mi lehet az oka, hogy az akkor itt vendégeskedő
pongráczjuliannánakamásodik férjétugyanezenanéven írták le.azaz:ugyanazon
személyről,esetlegcsakközvetlenrokonróllehet-eszó–semmilyendokumentum,csa-
ládtörténetnemáruljael.

az írásvégénazesküvő lehetséges időpontját járjukkörüla jelenleg rendelkezé-
sünkreállóadatokalapján.

mindenekelőttaz1655.éviországgyűlésrőlkellszólnunk,hiszezidőalattválasz-
tottákmegaztanádort,neveztékkiaztazországbírót,akikmáreranggalvendéges-
kedtekmednyánszkyjónásleányánaklakodalmánbeckóvárában.

azországgyűléstazeredetitervalapján1654szentandrásnapjáraszerettékvolna
összehívni,azonbantöbbakadályozóokmiatterrőllekellettmondani.ígyameghívó-
levélkeltemárnovember11-elett,amelyben1655.január24-étjelöltékmegkezdet-
nek.ehhezképestakirály(iii.Ferdinánd,1637–1657)többmintegyhónapkéséssel,
csakmárcius3-ánérkezettmegpozsonyba.Teháthivatalosanekkorkezdődöttelaren-
dektárgyalása,smindezeltartottezévjúlius3-ig.13

ennekadátumnakellentmondanilátszikklobusiczkyandrásrákóczifejedelemhez
írtkétjelentése,amelyetpettkóbéla14 közölaTörténelmiTárban.aTrencsénmegyei
főúrazországgyűlésenkét feladatot iskapott.egyikamagyar–lengyelhatárokmeg-
vizsgálása volt, amásik: az erdélyi fejedelemmel kötött békeszerződés biztosa lett.
1655.június4-énpozsonybanírtjelentésébenolvasható,hogy„sohailyenconfusioval
nemvoltegyüttországgyűlés”,valamint:„miaratásrahamehetünkhaza,elébbnem,
istenoltalmazzonengemtöbbégyűlésbenvalójárástúl.”ebbőlarrakövetkeztethetünk,
hogyagyűlésazelőzőnapon,azazjúnius3-ánfejeződöttbe.valószínűlegazonbane
jelentésnélahónapfélreolvasásáróllehetszó,mivelatöbbiadategyezik.

Tehátamagyarfőurakkörülbelülfélévet,azutazásokkalegyüttmégtöbbettöltöt-
tektávolacsaládjuktólésotthonuktól,ezértbizonyáramindannyianhazaigyekeztek.

mednyánszkyjónáscsakezutándönthetettlányaesküvőjéről,sméghaviszonylag
rövididőalattállítottaisösszeavendégeknévsorát,csakasokmeghívólevélmegírá-
sautántudtaaztacímzettekhezeljuttatni.ebbőlkövetkezik,hogyalakodalomidőben
legelőbbcsakakövetkezőévben,deinkábbazaztkövetőbentörténhetettmeg,mint
ahogyeztmárstesseljózsefisfeltételezte.

ugyanőhívjafölegynagyonfontoselemreafigyelmet,hogyameghívottakköztnem
olvashatóbeckóváránakkapitánya.seztmednyánszkyjónásnememlítimégatávol
maradottakneveiköztsem.Tehátvalamikomolyésteljesentermészetes,elfogadható
indoknakkellettenneklennie.mintismert,1632-tőlrévay(iii.)Lászlóvoltavárkapi-
tánya,akinekrokonságábólháromférfiésegyfeleségisjelenvoltazeseményen.nagy
ivánakövetkezőketírjarólaacsaládtörténetében:„az1655.éviországgyűlésenszin-
ténahatárvizsgálóbizottságegyiktagjánakésarómaicsászárhozküldöttkövetségnek
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15. nagyiván:i.m.iX.705–706.p.

Újabb kiegészítések mednyánszky Jónás beckói lakodalmi feljegyzéséhez 137

istagjáulválasztatott.”valamint,hogy„ezévbentömérdekfáradtságaiéskáraijutal-
máuliii.Ferdinándkirályakamarátólneki3000ftotutalványozott”.

(Csupánateljességkedvéértemlítjükmeg,hogy1667-benhunytel,és„eltemette-
tettelőbbelhaltnejemelléabeczkóiplébániaiegyházban”.)15

etanulmányszerzőjeatémábanmásképpvélekedikerről.miértkellettvolnameg-
hívótküldeniésszerepeltetniavendégekköztrévayLászlót,amikorőbeckónotthon
volt,sjelenlététaceremóniántermészetesnekvehetjük,mintatöbbicsaládtagétis.

haatanulmánybanleírtakatelfogadjuk,akkoraz1882-benmegjelentévszámokat
(1664–68) teljesen el kell vetnünk. és mind bizonyosabbnak látszik az, hogy
Mednyánszky Mária volt a menyasszony, a vőlegény Labsánszky János, esküvőjük
pedig1657 végén (őszén) történhetettbeckóváránakkápolnájában.

ésezazidőpontnagyonisreálisnaklátszik,haszámításbavesszükazakkorileve-
lezésiésutazásifeltételeket,történelmikörülményeket.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/3

, S
om

orja


